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TURIZEM KOT ELEMENT REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA LJUBLJANA
Izvleček:
Revitalizacija starih mestnih središč je osrednja tema diplomske naloge in aktualna
problematika, s katero se soočajo sodobna mesta. Opredeljeni so pojem mesta, razvojni proces
mest, problemi s katerimi se soočajo današnja mesta in možni pristopi pri reševanju zamiranja
mestnih središč. Turizem je le ena od možnih dejavnosti, ki z dopolnjevanjem drugih
dejavnosti in izrabe mestnega prostora, vpliva na oživljanje mestnega središča. Problematiko
mestnih središč sem skušala predstaviti na primeru Ljubljane, ki je v zadnjih dveh desetletjih
doživela tako vsebinske kot fizične spremembe v mestnem središču. Umik trgovskih
dejavnosti je povzročil praznjenje mestnega središča Ljubljane. Nadaljnje razvijanje turistične
dejavnosti pa je narekovalo pojav novih vsebin, izrabe mestnega prostora in pojav
spremljevalnih dejavnosti, ki so mestnemu središču vdihnile ponoven utrip in življenje.
Mestno središče se je spremenilo tako v fizičnem (gradbena prenova in vizualna privlačnost
mestnega središča, prometna ureditev, infrastrukturna prenova) kot v vsebinskem smislu
(oživljanje starega mestnega jedra s ponudbo gostinske in spremljevalne infrastrukture,
rekreacijskih, kulturnih, zabavnih vsebin, izobraževalnih dogodkov in prireditev, koncertov
idr. spektaklov). V nalogi je obravnavana turistična dejavnost v Ljubljani in povečevanje
turistične potrošnje, ki ugodno vpliva na mestni razvoj Ljubljane. Predstavljen je sklop
revitalizacije mestnih jeder, s predstavitvijo programa ReUrban Mobil, revitalizacijskih
pojmov in oživljanje historičnega jedra Ljubljane s pomočjo turizma.
KLJUČNE BESEDE: mestna središča, razvoj mest, turistična geografija, revitalizacija mesta

TOURISM AS A REVITALIZATION ELEMENT OF LJUBLJANA'S CITY CENTER
Abstract:
B.A. Paper presents city centers' reviving processes, indicating a current problematic, which
modern cities are facing today. Research includes a definition of a term of a city, city centers,
development processes of cities, current problems cities are facing and possible solutions
against depopulation of old historic urban cores and withdrawal of other city’s functions.
Tourism, which goes hand in hand with other economy sectors, is just one of possible
methods in keeping the city centers alive and reviving them. The case of revitalization was
brought on to Ljubljana, a city marked with evident substantive and visual changes in the last
two decades of time. The withdrawal of trail industry resulted in vacating city center, but the
latter tourism sector led to prevalence of other economic activities and respectively adequate
use of space, which in addition brought back the vitality and breathe new life into city's core.
It contributed to revitalization of old historic city center. The city's core changed it's physical
appearance (construction renewal, visual appearance of a city core, traffic town planning,
infrastructure renovation) and substantive content (reviving city's core by offering suitable
catering and accompanied infrastructure, new recreational, cultural, amusement contents and
activities, concerts, spectacles and educational events).
Discussion paper includes the revival of city's core within the scope of ReUrban Programe,
the use of revitalization terminology and revival of Ljubljana's city center through tourism
activity.
KEY WORDS: City center, city development process, tourism geography, revitalization
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1. UVOD
Človek je s spremenjenim načinom življenja že od nekdaj vplival na urbani prostor, ki ga je
racionalno preoblikoval in modificiral v skladu s svojimi navadami in potrebami. V obdobju
srednjega veka in renesanse, so bile te spremembe manj očitne in počasnejše, industrijska
revolucija in povečano zaposlovanje v mestih, ki je vodilo v množično urbanizacijo, pa sta
povzročila nagle, očitne spremembe v urbanem tkivu. Priseljevanje v mesta se je nadaljevalo
v dvajseto stoletje, čedalje večja potreba po dodatnih stanovanjskih kapacitetah in nagla
motorizacija, sta povzročili prostorsko širitev mest in suburbanizacijo. Mestno obrobje je
ponudilo bolj prostorno in kvalitetno bivanjsko okolje, zato se je določen segment prebivalcev
začel izseljevati, na obrobje mesta. Primarni suburbanizaciji je sledila selitev industrije skupaj
z oskrbnimi dejavnostmi iz središča mesta, na lokacije z boljšimi pogoji in prometno
dostopnostjo. Jedra mnogih mest so začela nazadovati, izgubljati funkcijo središčnosti in
prvotno namembnost, nastale so prazne mestne vrzeli, pojavili so se opuščeni industrijski
obrati, odmrle stanovanjske soseske z zaprtimi lokalnimi trgovinami. Nasprotno pa so na
obrobju mest nastali veliki nakupovalni centri z raznovrstno oskrbno, zabaviščno in
rekreacijsko ponudbo, vso dostopno na enem mestu. Mestna središča so v mnogih primerih
postala neatraktivna, tako z vidika neprenovljenih, zastaranih objektov z razpadajočimi
fasadami, kot tudi z vidika prometne dostopnosti, saj so bile ozke historične ulice primerne
predvsem za peš promet. Osebni promet je povzročal onesnaženje, hrup in posledično
neugodne bivanjske razmere.
Šele mestnemu okolju prijazne urbanistične politike, so začele spodbujati uporabo javnega
prometnega transporta, omejevati osebni promet, razširjati območja peš con, graditi dodatne
kolesarske steze, parkirne hiše, dostope za dovoz k gostinskim in oskrbnim objektom,
ozelenjevati mestno okolico, tako da je mestno okolje ponovno postalo privlačno za
obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Mesto je začelo oživljati.
Navadno s procesom oživljanja mestnega jedra oziroma revitalizacijo, ni toliko povezan
kvantitativni faktor, oziroma številčnost prebivalstva (obstoječega ali priseljenega) v mestnem
središču, temveč ponudba kvalitetnega bivanjskega okolja, ki ga poleg urejenega in
neonesnaženega fizičnega prostora, oblikuje spekter »oživljenih« kulturnih, gostinskih,
trgovskih, poslovnih in turističnih dejavnosti, ki skrbijo za živahni mestni utrip in
zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva in obiskovalcev mestnega središča.
V času, ko je bila prevladujoča dejavnost industrija, so bili za določitev lokacije obrata
odločilni faktorji predvsem delovna sila, surovine, kapital, prometna dostopnost, medtem ko
je v današnjem postindustrijskem času visokotehnološke proizvodnje v ospredju vidik
kvalitete bivanjskega in poslovnega okolja. Pri izbiri lokacije za delo in bivanje, prednjači
življenjski stil posameznika, tako da morajo biti mesta, ki želijo revitalizirati svoja središča in
privabiti visoko-tehnološka podjetja in visoko kvalificirane delavce s posebnimi znanji
pozorna na ponudbo in razvijanje tistih lokalnih ugodnosti, ki so najbolj privlačna za tovrstno
ciljno skupino. V obdobju nove ekonomije želijo delavci kvalitetno preživeti svoj prosti čas,
zato jim mora mesto zagotoviti lokalne ugodnosti, ki bodo narekovale višjo kakovost
urbanega okolja in bližino narave, dostop do široke palete aktivnosti na prostem, aktivno
kulturno dogajanje (koncerti popularne glasbe, poulično dogajanje, gledališča,..), nočne
aktivnosti, 24/7 dostop do raznih storitev, bližino kakovostnih izobraževalnih ustanov in
raznovrstnost na več področjih vsakodnevnega življenja. Danes ima mestno jedro vlogo
družabnega shajališča. Mestna središča, ki ponujajo atraktiven fizični prostor in znajo razviti
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raznovrstno ponudbo, imajo ugoden potencial za privabitev investicij, lokalnega prebivalstva
in turistov (Uršič, 2003).
Turizem pa je le eden izmed dejavnikov, ki v prepletanju z drugimi dejavnostmi kot so
trgovske, poslovne in gostinske dejavnosti, vpliva na revitalizacijo mestnega središča. Tudi
vloga občinskih, lokalnih in državnih planerskih politik ni zanemarljiva, saj se je v obdobju
pred osamosvojitvijo Slovenije reševanju tovrstnih problemov, kot so revitalizacija mestnih
jeder, posvečalo manj zanimanja. Mesta so bila prepuščena razpadanju.

2. NAMEN IN CILJI

V diplomskem delu bom poskušala utemeljiti in predstaviti pomen turizma pri procesu
revitalizacije mestnega jedra. V nalogi bom skušala prikazati, da je turistična dejavnost
generator mestnega gospodarstva, saj porast turizma v mestih predstavlja številne ugodne
ekonomske posledice, kot sta povečano zaposlovanje in dobiček. Prihodek od turizma je
ugoden finančni vir tudi za prenovo in revitalizacijo mestnega jedra, obenem pa za izboljšanje
bivalnih pogojev za turiste in domicilno prebivalstvo.
Koristi na račun turistične dejavnosti so poleg pozitivnih ekonomskih učinkov še dvig
kakovosti življenja meščanov, oživljanje starega mestnega jedra, vključevanje v evropske
tokove in promocija mesta. Negativni učinki se kažejo v stroških za razvijanje potrebne
infrastrukture, v onesnaževanju, povzročanju hrupa in s tem negativnih vplivih na bivalne
razmere lokalnega prebivalstva, večanju cen nepremičnin v mestnem središču, velikih
stroških promocije, spreminjanju namembnosti storitvenih funkcij in povečanju števila
»turistično orientiranih« trgovinic na račun osnovnih živilskih trgovin.
Prikazala bom, da je turizem Ljubljane v zadnjem desetletju v porastu, še posebej kongresni
turizem in vikend turizem, ki je postal množičen s pojavom nizko cenovnih letalskih
prevoznikov. Zaradi povečanega turističnega povpraševanja se je povečalo število
nastanitvenih kapacitet, izboljšala se je celovita turistična ponudba mestnega jedra, vse več je
prireditev, glasbenih, kulturnih, športnih in poslovnih dogodkov, koncertov, predstav,
spremenila se je trgovska ponudba in razširila paleta gostinskih storitev.
Menim, da je turistični porast v mestnem jedru Ljubljane vplival in prispeval k »preporodu«,
ponovni oživitvi mesta, saj je v mestnem središču ponovno čutiti bogat mestni utrip.
Moj namen ni prikazati turizem kot edino dejavnost, ki vpliva na oživljanje mestnega jedra,
temveč le kot en element, drobec v spletu, mozaiku med seboj prepletajočih se dejavnikov, ki
skupaj z okoljskimi, prometnimi, trgovskimi, gostinskimi dejavniki vplivajo na razvoj mesta,
njegovo podobo, kvaliteto bivanja domicilnega prebivalstva ter počutje obiskovalcev.
Moj namen je prikazati, da TURIZEM spodbujevalno vpliva na razvoj mestnega središča
Ljubljane, in je v prepletanju z ostalimi dejavnostmi, kot so trgovina, gostinstvo, promet,
administracija, izobraževalna dejavnost, bančništvo idr., pomemben element revitalizacije
Ljubljane.
Iz tega sledi, da turizem ugodno vpliva na mestni utrip središča Ljubljane. Mesto je tudi po
zaslugi turizma obiskano in živo v popoldanskem času in zvečer, izven delovnega časa zaradi
pestre gostinske, trgovske in prostočasne ponudbe. Čedalje več pozornosti se namenja pestri
ponudbi oskrbnih in zabaviščnih funkcij. Brez gostinske, nastanitvene, oskrbne in kulturno-
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zabaviščne ponudbe se turizem ne more razviti. Turizem zahteva čisto, urejeno in varno
okolje, ki je atraktivno in pomembno tudi za bivanje lokalnega prebivalstva. Obenem
spodbuja razvoj turistične infrastrukture in zagotovitev osnovne ponudbe ter tako pozitivno
vpliva na bivalne pogoje in oskrbo mestnega prebivalstva.
Pri tem se mi zdi ključno, da mestne oblasti zagotovijo vlaganje v prenovo stavbnega fonda,
ureditev fasad, parkov, namestitev klopi, igral, smetnjakov, opozorilnih informativnih tabel in
napisov, v osvetljavo, ozelenitev in tako omogočijo atraktivne pogoje za razvoj turizma. Tako
turistom zagotovijo dostop do javne infrastrukture in druge oskrbe. Vse to kar privlači turiste
je istočasno atraktivno in pomembno tudi za domače prebivalstvo. Pestra gostinska ponudba
privablja v mestno središče tudi lokalno prebivalstvo in primestno prebivalstvo, med vikendi
in ob večernih urah, ob enem pa je nepogrešljiva komponenta turističnega povpraševanja. Ker
turistična ponudba nekega mesta deluje spodbujevalno na razvoj mesta, menim, da ugodno
vpliva na revitalizacijo mestnega središča Ljubljane.
Seveda na revitalizacijo poleg turistične dejavnosti, »z roko v roki«, vpliva gostinska ponudba
(internacionalne restavracije, lokali, kavarne, pubi, bari, diskoteke, klubi), trgovine (butične,
konfekcijske, kozmetične, drogerije, veleblagovnice, obutvene, bižuterija, specializirane
neživilske, trgovine s spominki in darili, parfumerije, zlatarne, živilske itd), izboljšana
kvaliteta bivalnega okolja in fizična ureditev mestnega prostora, trend sodobnega
življenjskega stila, bližina izobraževalnih in raziskovalnih institucij, bančništvo, posredništvo,
zabaviščna ponudba in paleta številnih kulturno zabaviščnih prireditev, dogodkov, mestna
razvojna politika, posodabljanje in sanacija stanovanjskega fonda, globalni vpliv sodobnih
bivalnih trendov oziroma tistega kar je danes aktualno.
Ker sem še vedno prepričana, da si želi povprečni Slovenec bivati v atraktivnem zelenem
okolju, v hiši z vrtom (ohranjanje tradicionalne navezanosti na zemljo) nekje v okolici
Ljubljane in ker je mestno središče časovno hitro dostopno, mobilnost pa velika (veliko ljudi
ima svoj avto), je želja po bivanju v mestnem središču manj izrazita. Oživljanje mestnega
središča ni opredeljeno s kvantiteto, oziroma s porastom prebivalstva, temveč predvsem s
kvaliteto bivalnega okolja. Menim, da se mestno središče v veliki meri oživlja predvsem na
račun povečanega obiska mestnega jedra (tako mestnih, primestnih, izven mestnih in tujih
obiskovalcev).
Povečuje se obisk mesta, oziroma uporabniki mestnega središča (obiskovalci), ki se
poslužujejo mestne infrastrukture, gostinske, trgovske, kulturne, izobraževalne in prostočasne
ponudbe. Nekoč so bili mestni uporabniki tudi tamkaj stanujoči prebivalci, danes pa so
uporabniki prej turisti in izven mestno prebivalstvo (Uršič, 2003).
Zato trdim, da so turisti pomembni uporabniki mestnega prostora in mestnih dejavnosti.
Mesto Ljubljana je v zadnjem obdobju postala zanimiva turistična destinacija, tudi zaradi
boljše prepoznavnosti, obiska pomembnih politikov, papeža, športnih prireditev, koncertov,
predvsem pa vstopa v EU in povečane ponudbe nizko cenovnih letalskih prevoznikov. Število
turistov se v zadnjih desetih letih v Ljubljani močno povečuje, skupaj s turistično potrošnjo in
namestitvenimi kapacitetami (poglavje o turizmu), istočasno pa to vpliva na celotno mestno
ponudbo in mestni utrip.
Mestno središče je postalo privlačno za obiskovalce, tudi zato ker se je spremenilo v
prizoriščni prostor za pešca kot glavnega akterja, z oblikovanjem peš con in območij zaprtih
za motorni promet (Uršič, 2003).
Ker je turist uporabnik mestne infrastrukture in mestne ponudbe, porast turizma nakazuje in
vpliva na povečano skrb mestnih oblasti za zagotavljanje ustrezne turistične infrastrukture in
ponudbe. Turistični prihodek je sredstvo za prenovo in revitalizacijo ter nadgrajevanje in
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izboljševanje mestne ponudbe. Mestna uprava skrbi za oživljanje mestnega jedra s
prirejanjem koncertov, različnih tematskih dogodkov in prireditev, ker več kot ima mesto
ponuditi, več bo turist lahko zapravil, večji bo dobiček.
V diplomski nalogi sem skušala predstaviti in opisati problem zamiranja mestnih jeder, kako
se s problemom sooča mesto Ljubljana, zakaj je prišlo do stagnacije mestnega jedra, kako
mestno jedro revitalizirati in oblikovati v okolje privlačno za bivanje, sprehajanje in obisk. Pri
tem sem si pomagala z viri, literaturo in posvetom z različnimi strokovnjaki in zaposlenimi na
mestni občini Ljubljana.
Cilj diplomske naloge je predstaviti problematiko sodobnih mest, mestni razvoj, spreminjanje
mestnih funkcij in namembnosti prostora. Prikazati želim mestni razvoj Ljubljane in probleme
s katerimi se je moralo soočiti mestno jedro, po procesu suburbanizacije.
V drugem tematskem turističnem sklopu želim ugotoviti kakšen je trend turističnega
povpraševanja na primeru Ljubljane, kolikšen je porast turističnega obiska in nočitev v
zadnjih nekaj letih v Ljubljani. Prikazati želim vpliv izboljšane in razširjene turistične
ponudbe (tako gostinskih kot trgovskih obratov), vpliv pojava nizko cenovnih letalskih
povezav, vpliv povečanja števila namestitvenih kapacitet, prireditev in zabaviščnih dogodkov
na porast obiska ter povečanje turistične potrošnje.
Cilj je s pomočjo statističnih podatkov ugotoviti kakšen je obisk in turističen trend mesta
Ljubljane, opisati turistično promocijo in predstaviti prednosti in priložnosti mesta Ljubljane,
ki so za mesto lahko kvalitetna turistična promocija.
V tematskem sklopu reurbanizacije in oživljanja mestnega jedra Ljubljane imam za cilj
ugotoviti pomen reurbanizacije, opredeliti različna pojmovanja oživljanja mestnega jedra in
oblikovati lastno definicijo za oživljanje mesta. Moj cilj je ugotoviti, kaj je bilo narejenega v
okviru reurbanizacije, na primeru mesta Ljubljana.
Dokler je mesto »mrtvo« in neprivlačno, je nezanimivo tako z vidika stanovalcev,
obiskovalcev, trgovskih, gostinskih, poslovnih, izobraževalnih dejavnosti. S pomočjo
ustreznega mestnega managementa, ki skrbi za dobrobit tako stanovalcev kot obiskovalcev,
je mestno jedro možno revitalizirati in ga pretvoriti v živahno mesto nakupov, kulturnih,
športnih in glasbenih prireditev, mesto prijetno za sprehode, mesto informacijske družbe in
znanja, mesto različnih življenjskih slogov, strpnosti in raznovrstnosti, mesto varnega in
kvalitetnega življenja.
Zadnja leta opažam v mestnem središču, poleg vse večjega števila trgovinic in gostinskih
lokalov, porast števila turistov, razširitev in internacionalizacijo turistične ponudbe (pojav
turistično specializiranih trgovin in internacionalnih restavracij z mehiško, kitajsko,
provansalsko, argentinsko, japonsko, rusko, afriško idr. kulinariko), večjo številčnost
prireditev, festivalov, športnih dogodkov, koncertov, plesnih in gledaliških prireditev, večjo
urejenost mestnih ulic, možnost obiska Ljubljanskega gradu s pomočjo vlečnice, ponudbo
izletov po reki Ljubljanici, itd.
Glavni cilj diplomske naloge pa je dokazati, da turizem kot obetavna gospodarska dejavnost,
pozitivno vpliva na oživljanje mestnega jedra Ljubljane. Turistično povpraševanje spodbuja
razvoj konkurenčne turistične ponudbe. Povpraševanje se je z večjo prepoznavnostjo mesta
Ljubljane, kot nove članice Evropske unije in prihodom nizko cenovnih letalskih prevoznikov
skupaj z dobro promocijo preko spleta, vsekakor povečalo. Ljubljana lahko pričakuje
turistični porast v prihodnjih letih, tako kongresnih gostov kot tudi počitniških gostov, saj se
mednarodno uveljavlja.
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Prednosti, ki jih Ljubljana izkazuje kot turistično mesto gre iskati v njeni ugodni geografski
legi (neposredna bližina mediteranskega, alpskega in panonskega sveta), poleg tega pa je
stičišče romanske, germanske in slovanske kulture, kar ji nedvomno daje svojevrsten
zgodovinsko kulturni pečat. Ker je Ljubljana tudi državno, administrativno, poslovno,
kulturno središče Slovenije, mesto »optimalne« velikosti z ohranjeno kulturno in naravno
dediščino in mesto varnega življenja njenih prebivalcev, je še dodatno zanimivo za
obiskovalce. Iz Ljubljane je le skok do morja, smučišč, izletišč in zdravilišč.
Mesto Ljubljana bo nadnacionalno turistično konkurenčno, če si bo prizadevalo uveljaviti
globalno primerljive in konkurenčne urbane funkcije, ki jih zahtevajo prebivalci, podjetja,
institucije in tuji obiskovalci, poleg tega, pa si morajo zagotoviti drugačnost, razločljivost,
edinstveno identiteto glede na druga mesta (Ekonomsko spodbujanje revitalizacije mestnega
središča, 2005).

3. METODE DELA
Navdih za izbor diplomske naloge s temo oživljanja mestnega središča, je posledica
razmišljanj o lastnem odnosu, ki ga imam kot prebivalka Ljubljane do mestnega jedra, in kot
turist, kadar obiščem tuje mesto. Zakaj obiskujemo različne kraje, mesta, kakšne vtise
odnašamo s seboj, je v veliki meri odvisno ne le od predstav, ki si jih ustvarimo o določenem
mestu, temveč tudi od izpolnitve predhodnih pričakovanj. Vsak turist potuje z določenim
namenom, morda zaradi obiska prijateljev, družine, morda zaradi službenih dolžnosti, zaradi
kulturnih vzgibov, ali pa zgolj zaradi zabave.
In ker, kot je dejal Bill Richards: »Turizem niso le osnovne storitve, pač pa aktivnosti v neki
destinaciji« (Blejski glas, 2006) menim, da morajo javne lokalne oblasti skrbeti za
oblikovanje in uresničevanje takih razvojnih programov in strategij, ki bodo rezultirale
globalno konkurenčno in izvirno turistično ponudbo mesta ter tako zadovoljile različne okuse
turistov.
Glavnina uporabljene literature so bile knjige o urbani prenovi, varovanju kulturne dediščine,
poročila analiz oživljanja mestnih jeder nekaterih evropskih mest, dognanja iz različnih študij,
ne nujno nanašajoč na mesto Ljubljana, ukrepi občinskih oblasti, pri reševanju tovrstnih
problemov, prebiranje diplomskih, magistrskih del.
Nekaj literature sem pridobila v splošnih knjižnicah, na Zavodu za turizem, oddelku za
urbanizem (MOL), oddelku za varovanje kulturne dediščine (MOL), TIC-u, Svetu Evrope,
Statističnem uradu, večino pa na Urbanističnem Inštitutu. V pomoč so mi bili zaposleni v
javni upravi; g. Karel Pollak, ga. Viktorija Grašič, ga. Petra Stušek, ga. Irena Černič, ga.
Alenka Rebec.
Pri izdelavi diplomske naloge, mi je bil poleg uporabe internetnih virov, močno v oporo
projekt Re Urban Mobile, kjer sem se bolj natančno seznanila s pojmom reurbanizacije.
Projekt združuje strokovne izkušnje s področja reurbanizacije na primeru nekaterih evropskih
mest, tudi Ljubljane. Za mestno jedro Ljubljana so bile narejene analize, ki pokrivajo vse
družbene vidike, od stanovanjskega, fizičnega do gospodarskega. Izvedenci so za pridobitev
nekaterih rešitev izpeljali anketo med lokalnim prebivalstvom, ki jim je dalo smernice pri
reševanju problema mestnega jedra in reurbanizaciji. Pri definiciji revitalizacije, oživljanja
mestnega jedra sem se opirala na dognanja in definicije programa Re Urban Mobile. V
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diplomski nalogi sem uporabljala tako pojme reurbanizacija, revitalizacija in oživljanje
mestnega središča. Reurbanizacija je izraz, ki sem ga zasledila v programu ReUrban in je
najbolj celostno vsebinsko naravnan. Revitalizacija je pojem, ki je v tem kontekstu
najpogosteje uporabljajo v angleški literaturi. Težko je potegniti ločnico med uporabljenimi
pojmi, saj so vsebinsko vsi celostno naravnani, torej obravnavajo vse življenjske vidike in
mestne elemente. Vsi omenjeni pojmi so naravnani tudi na vsebinski vidik oživljanja
mestnega jedra, ne zgolj na fizično prenovo (več v poglavju o reurbanizaciji).
Pri nastajanju diplomske naloge so mi bili v pomoč lastni vtisi in spomini o izgledu mestnega
jedra Ljubljane, mestni gostinski ponudbi, pestri trgovski ponudbi. Sedanji vtisi so rezultat
terenskih opažanj.
Da bi ugotovila datum odprtja gostinskih in trgovskih obratov v Stari Ljubljani, sem si
pomagala s programom iBon, ki pa mi žal ni dal točnih podatkov o začetku obratovanja
gostinskih in trgovskih obratov v Stari Ljubljani, saj so določene trgovine in lokali registrirani
pod drugačnim nazivom podjetja, ali pa so začeli obratovati naknadno po registraciji podjetja
v sodni register. Program vodi evidenco registriranih podjetij in ne njihovih dejavnosti. Torej
sedež podjetja ni nujno registriran na lokaciji, kjer obratuje gostinski ali trgovski lokal. S
popisom sem želela ugotoviti spreminjanje namembnosti gospodarskih funkcij v mestnem
jedru v časovnem razmaku zadnjih nekaj let. Na ta način bi skušala prikazati, da so bile
dejavnosti pred oživljanjem mestnega jedra vsebinsko drugačne, bolj obrtno usmerjene, danes
pa prevladuje trgovska butična dejavnost (visoko cenovni konfekcijski, obutveni izdelki,
bižuterija, zlatarstvo in urarstvo, specifični turistični proizvodi, spominki in darila, veliko več
je gostinske ponudbe, barov in restavracij, manj je živilskih trgovin,…). Registra gostinskih in
trgovskih dejavnosti nisem mogla pridobiti, saj so podatki na voljo le za višjo teritorialno
enoto, celotno Ljubljano, ne pa za četrtno skupnost Center. Lastni ročni popis stanja
gostinskih in trgovskih lokalov v starem mestnem jedru bi bil časovno zamuden, še težje pa bi
pridobila informacije stanja izpred desetih let. Po telefonskem pogovoru z zaposleno na MOL,
sem izvedela da obstaja vodeni register za gostinske in trgovske lokale od leta 2003 naprej.
Ker je mestno jedro Ljubljane pričelo oživljati že pred omenjeno letnico, bi mi bil register za
leto 2003 manj v oporo, saj ne bi dal prave slike o očitnosti teh sprememb. Zato sem kot
prebivalka Ljubljane in pogosta obiskovalka mestnega jedra za podatke o spreminjanju
trgovsko-gostinske namembnosti v obdobju zadnjih nekaj let uporabila lastna dognanja,
predstave, spomin o obstoju preteklih gostinsko-trgovskih dejavnosti, o prevladujoči
funkcijski namembnosti mestnega središča v preteklosti, v primerjavi z današnjim stanjem
(terenski ogled). Pomagala sem si z znanjem, predlogi in mnenji, tako zaposlenih na mestni
občini kot mojih bližnjih.
Sicer tovrstnih raziskav, na temo revitalizacije mestnega jedra Ljubljane s pomočjo turizma,
po mojih ugotovitvah in besedah zaposlenih v javni upravi (Oddelek za urbanizem in Zavod
za turizem) ter TIC-u, pri nas še ni bilo.
Obstajajo sicer številne ankete, vendar se ne nanašajo konkretno na oživljanje mestnega jedra
s pomočjo turistične dejavnosti, temveč predvsem beležijo zadovoljstvo stanovalcev v
mestnem jedru Ljubljana (Raziskovalni projekt Moja Ljubljana), zadovoljstvu turistov v
mestu Ljubljana (tuji poročevalci, mediji in ankete, ki jih je opravil TIC), obstaja anketna
študija o splošnem orisu bivalnih razmer in kvaliteti življenja z vidika stanovalcev v mestnem
središču, narejena v okviru Re Urban Mobile programa leta 2004, katere rezultate sem
povzela v diplomski nalogi tudi za prikaz splošnega stanja družbenih razmer v mestnem jedru.
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4. MESTO IN RAZVOJNE SPREMEMBE
4.1. POJEM MESTA IN MESTNEGA JEDRA
Prostor je tisto območje zemeljskega površja, ki si ga je družba prilagodila in izkoristila za
svoj obstoj in razvoj. »Mestni prostor pa je tisti, ki si ga je človek prilagodil za namestitev in
delovanje pojavov, ki nam predstavljajo mesto« (Rus, 1993, str. 11).
Mesta so zapleten mehanizem, ki so ga oblikovale potrebe po organizirani naselitvi, čim
večjega števila ljudi. Vsa mesta so nastajala in rasla kot odraz duha tamkajšnjega naroda.
Mesto je po definiciji spletnega slovarja relativno stalno in visoko organizirano središče
populacije in ima večji pomen, kot vas. Prva mesta so se pojavila z izboljšanjem kmetijskih
tehnik in prvimi proizvodnimi presežki. Prvotna vloga mesta je bila tržno naravnana, saj naj
bi mesto predstavljalo trg, kjer se presežen proizvod prodaja. Mesto je postalo oskrbovalno
središče in vir podeželju, infrastrukturno pa je bilo boljše opremljeno
(http://www.answers.com/topic/city#after_ad5, http://www.answers.com/town, 2.2.2007).
Mesto je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika naselje, ki je upravno,
gospodarsko, kulturno središče širšega območja, jedro mesta pa stari, prvotni del mesta
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2003).
Po definiciji Enciklopedije Slovenije je pojem mesto opredeljen kot: »večje, zgoščeno naselje
in aglomeracija prebivalcev, ki se preživljajo z neagrarnimi dejavnostmi« (Stanič, 1994).
Geddes je mesta razdelil na mesta, ki so namenjena proizvodnji, distribuciji in na mesta, ki
zagotavljajo bivalne, rekreacijske in izobraževalne funkcije. V družbenih okvirih je mesto
opredeljeno z naravo, stopnjo tehnološkega razvoja in družbene organiziranosti. V
zgodovinskem smislu pa je pojem mesta administrativne narave, saj je v času Rimljanov
mesto (civitas) pomenilo območje pristojnosti, oziroma, upravno središče škofije. Civitas je
bila naselbina s posebno zakonodajo, obzidjem in trgom, in predelovalno, trgovsko središče.
Danes je mesto pomembno središče institucij, gospodarskih dejavnosti, administracije,
prometa in prostor bivanja različnih družbenih slojev. Lewis Mumford je zapisal, da je mesto
točka maksimalne koncentracije moči in kulture neke skupnosti (Stanič, 1994).
»Mesto je prostor potrošnje in menjave dobrin, storitev, denarja in socialnih stikov, kulture,
družbenih interesov. Je prostor v katerem se križajo in srečujejo zgodovinski procesi in
nenadomestljiva povezava med sedanjostjo in preteklostjo« (Uršič, 2003, str. 13).
Robert E. Park (1925) je zapisal: »mesto je duševno razpoloženje, celota navad in tradicij,
ravnanj in čustev, ki so organizirani v teh navadah in jih prenaša ta tradicija« (L. Benevolo,
2004, str. 94).
Mesta so urbana naselbina z osrednjim trgom, opredeljena s tlorisom, gradbeno zasnovo,
topografskim položajem in izražena z gospodarsko močjo. Sam tloris in gradbena zasnova
mesta sta pogojena z zgodovino nastanka, ter nadaljnjim prostorskim razvojem mesta.
Središča mest so praviloma najstarejši deli mesta, okoli katerih se je postopoma nadaljevala
urbanizacija. Zunanji obroč, deli mesta imajo zato moderni tloris in gradnjo, medtem ko so
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središčni deli mesta dediščina preteklih arhitekturnih in gradbenih stilov. Poleg morfoloških
značilnosti, mesta označuje tudi stopnja razvitosti funkcij, oziroma usmerjenosti v različne
dejavnosti. Kot že povedano so mesta nastala ob družbeni delitvi dela, ko so se v njih naselili
obrtniki, trgovci, javna uprava. S tem so postala oskrbno središče lokalnemu in podeželskemu
prebivalstvu, sčasoma so razvila še druge dejavnosti, ki so poglobile gospodarsko in družbeno
vez med mestom in okolico. Stopnja razvitosti, vloge mesta v poselitvenem prostoru je
opredeljena s prevladujočo skupino razvitih dejavnosti mesta. Tako je nastala teorija
središčnih mest (Christaller), s katero se je pri nas ukvarjal tudi prof, dr. Igor Vrišer, ki je za
slovensko omrežje predvidel sedem hierarhičnih stopenj središčnih naselij. V prostoru obstaja
mreža hierarhično urejenih središčnih naselij, ki pomenijo središča prostorske organizacije
neke družbe in se razlikujejo po stopnji prevladujočih funkcij. Gre za mrežo naselij višje in
nižje stopnje. Središčna naselja najnižje stopnje imajo razvite najmanj zahtevne funkcije,
središča višje stopnje pa zahtevnejše funkcije (terciarne in kvartarne stopnje). Pri tem imajo
središčna naselja višje stopnje pomembnejšo vlogo v omrežju središčnih naselij nižje stopnje,
ter s tem močnejše gravitacijsko območje (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Mesto je po Vrišerju urbano naselje, ki ima razvite dejavnosti, s katerimi oskrbuje mestno in
okoliško prebivalstvo, ter ima določeno središčno vlogo v omrežju naselij. Praviloma imajo
manjša mesta slabšo razvitost določenih funkcij, saj zaradi manjšega števila prebivalstva ni
vedno ustreznih možnosti za razvoj vseh dejavnosti. Merilo za ocenjevanje mestnosti neke
naselbine sta z urbano geografskega stališča število in obseg terciarnih dejavnosti, kar
posledično vpliva na gravitacijsko funkcijske tokove v prostoru. Stopnjo centralnosti določajo
položaj upravne enote, raven sodne oblasti, vrsta šol, zdravstvene oskrbe, vrsta trgovske
ponudbe, bančništvo, obstoj kulturnih ustanov itd. (Stanič, 1994).
Osnovne značilnosti mesta iz definicije pojma »civitas« so obzidje (ulični sistem, definiran
rob, obseg komunalne infrastrukture), zakon (statut in upravne pristojnosti), trg (središče
izmenjave, gospodarski potencial) (Rus, 1997).
Kriterij za določitev mesta je lahko fizični, ko se upoštevajo naravne in grajene danosti
prostora, kakor tudi funkcijski ko se glede na prevladujočo namensko rabo opravijo coningi.
V geografiji obstajajo trije osnovni modeli glede členitve in razvoja mest. Razvoj mest v
obliki koncentričnih krogov (avtor tega modela je Burgess) prikazuje pet koncentričnih con, z
osrednjo cono, ki se deli na jedro in podcono, ki skupaj tvorita centralno poslovno območje,
ki je središče mestnih komercialnih in družbeno upravnih dejavnosti. Tu je tudi največja
koncentracija trgovin, uradov, gledališč in nosilcev kulturno političnega življenja. Druga,
tretja in četrta cona predstavljajo bivalno funkcijo slabše in boljše kakovosti, zadnja peta cona
pa predstavlja območje dnevnih migracij. Homer Hoyt je razvil teorijo sektorskega razvoja
mest, ko naj bi stanovanjski deli segali od centra navzven vzdolž glavnih prometnih vpadnic,
v obliki sektorjev. Najkasnejši model je delo avtorjev Harrisa in Ullmana, ki sta predstavila
koncept razvoja mesta okrog večjih jeder in ne enega samega jedra (Rus, 1993).
Dr. Vrišer je Ljubljano v svoji študiji v šestdesetih letih dvajsetega stoletja razdelil na dve
območji in sicer 1. mesto (mestno središče, predmestje) in 2. ožje gravitacijsko območje
(obmestje), pri čemer v mestu razlikuje mestno središče, ki ga tvorita staro mesto in mestno
jedro ter predmestje. Mestno jedro je v petdesetih letih obsegalo območje takratne ter del
ozemlja v takratnih občinah Ljubljana-Šiška, Bežigrad, Vič-Rudnik in Moste-Polje. V ožji
gravitacijski coni pa razlikuje urbanizacijska naselja (Črnuče, Šentvid, Stožice, Vevče itd.) ter
agrarna in pol-agrarna naselja (Sostro, Jarše itd.). Območje Centra po tej študiji sovpada z
območjem okrog Stare Ljubljane, preko Tromostovja na Čopovi, Nazorjevi in Miklošičevi
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ulici, okrog Trga Republike in tržnice. To pomeni najožje zgodovinsko kulturno mestno jedro
(Rus, 1993).
Mesto je (Fondi 1985): »naselitveno središče znatnih demografskih razsežnosti, visoko
organizirano jedro odnosov in komunikacije, z raznolikimi in kompleksnimi funkcijami, ki jih
ustvarjajo prebivalci, ki se preživljajo z nekmetijskimi dejavnostmi.« (Tomšič, 2004, str. 19).
Mestno jedro je po definiciji številnih spletnih slovarjev središčni del mesta, ki je obenem tudi
poslovni predel, obdan s stanovanjskim predelom in industrijsko cono. Po nekaterih
definicijah gre za gosto poseljen in običajno revnejši predel mesta (www.
wordnet.princeton.edu/perl/webwnembassy.org.nz/encycl/i3encyc.htm.highered.mcgrawhill.c
om/sites/0072553928/student_view0/chapter7/key_terms.html, 17.5.2007).
Vse večja kompleksnost družbene organizacije, okoljske prilagoditve in tehnologije je
povzročila pojav mest. Mesta so centri trgovskih, gospodarskih, vladnih, verskih in kulturnih
funkcij (BookRags, internetni vir, 16.5.2007).
Mestno središče spreminja svojo vlogo zaradi pojava novih form in življenjskih razmer. V
splošnem je mestno jedro monocentrično mestno središče, stari historični del mesta, kjer so
zgoščene ekonomske, kulturne in politične dejavnosti in podvrženo hitrim spremembam,
preoblikovanju ob vsakokratni stopnji razvoja kapitalistične družbe. Mestno jedro je
podvrženo spremembam površinskega razvoja, ki je potekal v smeri glavnih ulic navzven,
spremenjeni gradbeni strukturi, ko se je pozidava gostila do te mere, da je zmanjkalo
zazidljivih površin in se je začela gradnja v višino. Nastanek železniške postaje je navadno
pomenil začetek spreminjanja starega mestnega jedra navzven. Mestni razvoj vpliva na
izseljevanje prebivalstva in posledično socialno prestrukturiranje, spremenjeno lokacijsko
strukturo, ko posredniške storitve (zavarovalnice, banke, zaupniške družbe, propagandna
podjetja, veletrgovska podjetja itd.) izrinejo prebivalstveno in preskrbovalno storitveno
funkcijo. Mestni razvoj prinese razvoj prometnega središča, ko se v mestnem jedru križajo
prometne poti regionalnega in nad-regionalnega pomena in dvig cen zemljišč (Uršič, 2003).
Mesto vključuje historično jedro, razvijajoče se suburbane in eksurbane obrobne mestne dele.
Večje mesto je navadno tudi mestna občina, z lokalnim administrativnim vodenjem, medtem
ko je mestno jedro historični del mesta, ki je imel že nekoč vlogo najbolj pomembnega dela
urbanega območja. Mesto se enako imenuje kot historično mestno jedro. Mestno jedro je po
velikosti običajno manjši del urbanega mestnega območja, vendar pa lahko s procesom
aneksije in konsolidacije s časom nase veže tudi obrobni suburbani del in svoje jedro razširi
na obrobje. Metropolitansko območje je tisti urbani prostor, od koder potekajo dnevne
migracije (http://www.demographia.com/db-define.pdf, citirano: 17.5.2007).

4.2. SPREMINJANJE URBANEGA PROSTORA SKOZI DRUŽBENO
EKONOMSKI RAZVOJ

Mesta, naselja in druge lokalne skupnosti prehajajo skozi različne razvojne cikle in
spremembe v svojem obstoju. Območje mesta se od svojega nastanka dalje močno prepleta s
9
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posebnimi okoliščinami delovanja in bivanja. Vas je bila osnovna tvorba družbene skupnosti,
nato pa je vse večja diferenciacija dela povzročila postopno oblikovanje mest in prevlado
mest nad vasmi. Mesto je nastalo šele, ko je zaradi družbene delitve dela na poljedeljsko in
rokodelsko delo, nastajal presežek življenjskih dobrin in s tem zasebna lastnina. Vasi so bile
neodvisne od zunanjih vplivov, gospodinjstva pa samostojna in samo-oskrbna. Vsaka družina
je lahko proizvajala večino dobrin, ki jih je potrebovala za preživetje. Menjava blaga je
potekala na osnovi življenjsko pomembnih potrebščin. Nastanek mest je vplival na
spremembo strukture produkcije in povečanje proizvodnje, s tem pa na preseženi proizvod, ki
je služil za menjavo na trgu. Z razvojem trga in pospešeno menjavo je prišlo tudi do
diferenciacije proizvodnje in s tem povpraševanja. Posamezniki so se specializirali v
proizvodnjo, ki je imela največ povpraševanja na trgu. Diferenciacija proizvodnje je
povzročila, da vsestranskost majhne produkcije dobrin v okviru vasi, ki je družinam
omogočala neodvisnost in samozadostnost, ni bila več dobičkonosna in konkurenčna
specializirani proizvodnji. Večja diferenciacija in specializacija sta obenem povzročili, da
življenje v mestu temelji na odvisnosti od drugih ljudi, ki kupujejo preseženi proizvod na trgu.
Tako je prodajalec svojega proizvoda postal tudi kupec tujih produktov, če je hotel preživeti v
mestu (Uršič, 2003).
Ker se diferencirani proizvodni presežek najbolje prodaja na trgih, kjer je večja gostota ljudi
in s tem raznoliko povpraševanje, so mesta najbolj ugodno tržno območje. Prostori potrošnje
se prepletajo z mestom kot prostorom koncentracije proizvodnega presežka na enem mestu,
zato brez prostorske koncentracije preseženega proizvoda tudi ni urbanizma.
Ali kot pravi Wittfogel V. Jakhel (1997): »Ločitev mesta od vasi lahko pojmujemo kot ločitev
kapitala in zemljiške posesti, kot začetek eksistence in razvoja kapitala, neodvisnega od
zemljiške lastnine, ki ima svoj temelj samo v delu in izmenjavi« (Uršič, 2003, str.20).
Razvoj trgovine in kapitalizma sta povzročila prostorsko ekspanzijo urbanega tkiva. V 17.
stoletju je prišlo tudi znotraj mesta do določenih razmerij in sprememb ravnotežja moči, saj se
je pojavila potreba po urbanem širjenju, predvsem s strani bankirjev, trgovcev in
veleposestnikov, ki so bili nosilci kapitala in so hoteli povečati svoj dobiček in položaj.
Mestno tkivo se je tako širilo čez meje srednjeveškega mesta in tako povečevalo ekonomsko
koncentracijo ter razvoj trgovine in investicij. Urbanizacija pomeni povečano koncentracijo
prebivalcev v mestih (Uršič, 2003).
Moderno mesto je povezano s pojavom industrializacije, pred industrijsko revolucijo so bila
mesta primarno središča trgovine, politične moči in verskih oblasti, šele v 18. stoletju pa so se
začela prostorsko širiti skupaj s povečevanjem števila in gostote prebivalstva. Urbanizacija je
bila posledica priseljevanja ljudi, tako potrošnikov kot tudi delavcev iz podeželja.
Urbanizacija se nanaša tudi na ekonomske in socialne spremembe, ki spremljajo
koncentracijo populacije v urbanih območjih (BookRags, internetni vir, 16.5.2007,
Urbanization).
Zaradi svobodne trgovine in skladiščenja blaga, se je povečevala ekonomska koncentracija in
s tem urbana gradnja. Trgovsko mesto je za potrebe svojega ekonomskega širjenja
izoblikovalo mestne servise, za nadaljnjo produkcijo in menjavo v mestu. Oblikovale so se
institucije, administracija, policija, pobiralci davkov in komunala, ki so potrebni za obstoj
mesta. Čim bolj se mesto razvija skozi zgodovino, bolj se diferencirajo mestne storitve, ki jih
mesto potrebuje za nadaljnji razvoj in vzdrževanje. Kroženje kapitala, menjava, ki se vrši v
prostorih potrošnje, je osnovni mehanizem, na podlagi katerega mesto lahko deluje s pomočjo
servisov kolektivne potrošnje. Mestno središče je bilo v preteklosti tisti del mesta, ki je imel
največjo izrabo prostora, dobro gospodarsko strukturo, dobro dostopnost, urejenost javne
infrastrukture ter ambientalno privlačnost. Slednja je bila tudi razlog, da je najštevilčnejši sloj
prebivalcev centra sestavljal elitni, premožni, izobražen sloj, šele kasneje pa tudi nižji socialni
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sloj. Demografska struktura se je spremenila, postala je bolj heterogena, skupaj s procesom
preobrazbe mest in selitvijo dejavnosti na obrobje mesta. Iznajdba avtomobila in množičnost
uporabe, sta imeli močan vpliv na spreminjanje urbane strukture in s tem spreminjanje
prostorov potrošnje. Neodvisnost od javnega prevoza je prinesla večjo svobodo gibanja, s tem
pa tudi večje finančne koristi v spremenjenih prostorih potrošnje. Osebnemu prometu se je
prilagodila tudi urbana struktura. Urbana struktura in postavitev trgovin, je bila sprva
prilagojena pešcu, kot glavnemu akterju. Mestna središča so imela svoje peš cone, kjer so bile
zgoščene trgovske in druge storitvene dejavnosti. V peš conah se je razvil živahen mestni
utrip in flanerstvo 1 , povezano z njim. Zaradi uveljavitve avta kot glavnega prevoznega
sredstva, so se mesta v urbani podobi začela spreminjati, nova prometna omrežja, ki so
pripeljala potrošnike v mesto, so še povečala rentabilnost trgovskih in drugih dejavnosti v
središču mest. Zaradi gradnje novih mostov, viaduktov, cest, ulic, je postala dostopnost do
središča lažja, mesto pa se je zaradi večje mobilne fleksibilnosti, lahko širilo navzven. Vsi deli
mesta so postali dostopni in dosegljivi z avtom, zmanjšanje potovalnega časa pa je tako
razširilo mesto v dolžino in povzročilo povečanje in koncentracij prebivalstva. »Mesto se
razvija in deluje po načelih avtomobilske kulture« (Uršič, 2003, str. 25).
S časom je mestno središče postalo premajhno in s tem neprimerno ter manj dostopno za širše
množice uporabnikov avtomobilov, zato so se deli prostorov potrošnje širili na mestno
obrobje. Skupaj s trgovskimi dejavnostmi, so se premaknile tudi prostočasne dejavnosti,
potrošnik pa je sam pri sebi spremenil in prestavil tudi koncept središča vsakodnevnih
dejavnosti na mestno obrobje. Pri tem nastajajo in se oblikujejo nove prostorsko
organizacijske strukture. Potrošniški tokovi so preusmerjeni, zgodovinsko mestno jedro
izgublja mestni utrip množičnih nakupovalcev, obenem pa tudi uporabnike prostočasnih
storitev. V večini velikih razvitih sodobnih evropskih mest poteka v zadnjem obdobju oster
boj med mestnim središčem in obrobnimi predeli, ki resno tekmujejo za prevlado v množici
obiskovalcev. Velika nakupovalna središča na obrobjih mest se izredno hitro ter učinkovito
prilagajajo na spremembe v vsakdanjih navadah in praksah potrošnikov. Pri tem je treba kot
največji spodbujevalni element razvoja nakupovalnih centrov omeniti hiter razmah uporabe
avtomobila v vsakdanjem življenju. Nakupovalni centri so zato »presek« specifičnih
prostorskih situacij (predvsem v začetni fazi mora imeti nakupovalno središče ogromno
praznega prostora) in prilagoditve na infrastrukturna vozlišča mesta (ceste, avtoceste).
Mestno središče v nasprotju z ogromnimi nakupovalnimi centri na obrobju ne more prilagajati
svojega zgodovinskega prostorskega ustroja, ki je temu primerno zakonsko zaščiten (ne le
zakonsko, s spomeniškim varstvom, temveč tudi javnomnenjsko), novim vsakdanjih potrebam
potrošnikov (avtu in prometni oz. cestni infrastrukturi). Ponudba nakupovalnih središč na
mestnem obrobju je zaradi tega že v začetni fazi aktualnejša in primernejša, glede na
spremembe v vsakdanjem življenju potrošnikov. Mestno središče ima drugačne kvalitete, ki
jih lahko iščemo predvsem v bogatejšem ambientalnem kontekstu, povezanem z identiteto
mesta, njegovimi prebivalci ter obiskovalci. Mestno središče, zaradi svoje unikatne
ambientalne postavitve, ki se je oblikovala skozi zgodovino, predstavlja nekakšen »statusni
simbol« mesta. Vse te kvalitete, pa glede na današnje razmere in potrebe potrošnikov, niso
dovolj za privabljanje širših množic, zato mestni center ne more preživeti in »oživeti« brez
ustreznih velikih finančnih vlaganj s strani mestnih oblasti ali drugih zainteresiranih investicij
kapitala. Mestno središče je bilo v preteklosti vedno sinonim za prostore menjave, srečevanje
socialne in prostočasne dejavnosti. Trgovina je imela veliko vlogo in povezovalno moč.
Trgovske ulice, tržnice, gostilne, kavarne, mestni trgi in drugi javni prostori so bili namenjeni
za nakupovalne in prostočasne dejavnosti, ki so se v mestnem jedru dopolnjevale.
1

flanerstvo izhaja iz besede flankirati; to je pohajkovati, postopati (vir: SSKJ, 2006).
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Ekstenzivno širjenje prebivalstva, na račun avtomobilizma, je imelo za posledico
nefunkcionalnost ulic mestnega jedra. Mestna potrošnja se je skupaj s trgovci in ostalimi
storitvami preselila na obrobje. Klasična urbanost je tako začela izginjati, izginjati so začele
klasične kavarne, družbeno-kritična gledališča, klubi in dejavnosti, ki so prej zadovoljevali
mestno prebivalstvo in ti. »flanerje«, izpodrinile oz nadomestile so jih funkcije, ki so sledile
strategiji profitno naravnane ponudbe in povpraševanja. Flaner je veljal za sprehajalca,
opazovalca uličnega življenja, mestnega centa. S povečevanjem množične potrošnje in
samega tempa potrošnje, se je klasični flaner transformiral v sodobnega flanerja, ki je
kombinacija klasičnega flanerja in modernega potrošnika. Le ta še vedno pohajkuje po ulicah
mesta, vendar mu je glavni cilj nakupovanje (Uršič, 2003).
Mestna središča služijo lokalnemu in okoliškemu prebivalstvu kot nakupovalna, kulturna
umetniška, zabaviščna središča, poslovna središča in križišča prometnih poti. Pri vrednotenju
kvalitete urbanega bivanja v središču mesta, je potrebno upoštevati vitalnost mesta, ki se kaže
v številu ljudi v posameznih prostorih mestnega središča ob različnih urah in privlačnost, ki se
kaže v zmožnostih privabljanja naložb, ne le za grajeno tkivo temveč tudi mestne izboljšave
in spremembe. Na naložbeno zanimivost mestnih središč vplivajo še prometna dostopnost,
javne dobrine in mestna atraktivnost (fizična kot tudi programska za bivanjske, poslovne,
trgovske, gostinske, rekreacijske dejavnosti) (Rus, 1997).
Citizacija je proces zmanjševanja raznovrstnosti mestotvornih funkcij v središču mesta, zaradi
povečevanja poslovnih in trgovskih površin. Zasebna stanovanja in majhne, neprofitne
dejavnosti, se selijo iz središča mesta (rokodelske delavnice, tradicionalna obrt, kavarne).
Mestni prostor se polni s ponudbo širšega, množičnega povpraševanja, ki prinaša dobiček in
ima velik gravitacijski vpliv, vendar je mestni utrip odvisen od odpiralnih časov trgovin, saj z
zaprtjem trgovin povečini ugasne (Uršič, 2003).
Sodobno mesto ima torej več ravni prostora in razpršeno strukturo, kar pomeni da zajema tako
novejši kot zgodovinski del mesta, ki je dostopen prebivalcu. Mesto se razvija v smeri
ekonomskih pretokov kapitala in glede na prostorske zmogljivosti. Ugodni poslovni,
prostorski pogoji pomenijo večji dotok kapitala in uspešnost razvoja mestnega prostora.
Mestno središče združuje osnovne mestne aktivnosti. Slika mestnega prostora zajema fizično
komponento in procese, ki se razdelijo na kulturni, upravni, izobraževalni, zabaviščni nivo in
nivo potrošnje. Mestno središče je tako mozaik trgovin, obratov, uradov, stanovanj in javnih
zgradb, ki se stikajo v fizičnem mestnem okolju. Fizično podobo mesta dnevno dopolnjujejo
specifični, mestu lastni družbeni tokovi, ki skupaj s hitrimi spremembami na vseh mestnih
nivojih spreminjajo prizorišče mesta. Nekatera prizorišča se na novo vzpostavijo, druga
izgubijo svojo vlogo. Osnovno prizorišče mesta je njegovo jedro. Zaradi slabe organizacije in
upravljanja lahko izgubi osnovni program in zanimivost za interese akterjev. Sodobno mesto
danes ni več le staro zgodovinsko jedro, temveč mu pečat dajejo tudi novejši deli, ki so se
oblikovali kot samozadostna obrobna tvorba, s svojo infrastrukturo in upravo. Historično
mestno jedro običajno obsega kulturni, izobraževalni in upravni nivo. Nova lokalna jedra
izven mestnega središča, dobivajo svoje kulturne in upravne ravni, mestno središče pa jih
zaradi tega izgublja. V novih razvojnih centrih, se razvija sodobni prostor zabaviščne in
upravne potrošnje, ki je privlačen za množične potrošnike. Nakupovanje, zabava in
komercialnost so osnovni princip suburbanih centrov, ki zaradi nižje stopnje zahtevnosti
potrošnje in sledenja trendom, zagotavljajo konstanten obisk. V sedanjem času se dogaja, da
mestna središča nimajo več funkcije centralnosti. Mesta so organizirana kot odprti, fleksibilni
sistemi v katerih se med seboj povezujejo prebivalci mesta, njegovi uporabniki, obiskovalci,
investitorji, organizacije, podjetja. Mestno jedro prične izgubljati na pomenu in zanimivosti.
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Zmanjša se obisk mestnega jedra, to pa povzroči dodatno izseljevanje kulturno zabaviščnega
programa na obrobje, fizična struktura mesta je podvržena nezanimanju in propadanju.
Mestna središča lahko ob posebnih revitalizacijskih programih in strategijah lokalnih oblasti
ponovno oživijo, če se zopet vzpostavi pretok finančnih sredstev in družbenih tokov.
Vsakodnevni spodbujeni procesi v mestu ponovno vzpostavijo prizorišče potrošnje.
Komercialnost je torej ključnega pomena pri zagotavljanju dotoka kapitala, zato mestna
središča lahko obstanejo, če se poslužujejo komercialnih vzorcev razvoja, ali pa razvijejo
specifično prizoriščnost in lasten karakter. Poleg socialnega dogajanja morajo mestna jedra v
procesu revitalizacije zagotoviti prenovo objektov, nova stanovanja. S tem vrednost
nepremičnin zraste, posledično to privede do spremembe socialne strukture prebivalstva, ti.
oplemenitenja ali gentrifikacije. Z začasno zasnovano prizoriščnostjo pritegnemo v
degradirane cone interese investitorjev oziroma vseh bodočih akterjev. Vnašanje
prizoriščnosti v degradirana območja vzpodbuja razvoj novega programa in s tem tudi razvoj
cone nasploh. Dogodki ponudijo ambientu začasen program, uporabimo jih za določevanje
lokacij in strateških prostorov razvoja. Potrebe mest so različne, zato se prizorišča menjujejo
in vzpostavljajo nove sisteme
(http://www.drustvo-dmrs.si/e_zbornik_prvi/Prispevki/51_Bugaric_Bostjan.pdf, 3.2.2007).
Za uresničitev revitalizacije mestnih jeder so se prostorski planerji odločili ubrati takšne
strategije trženja mestnih središč, ki bi privabile čim več potrošnikov. Osnovni ukrep je bil
razširiti odpiralne čase nakupovalnih in storitvenih dejavnosti. Poleg tega so zmanjšali razlike
med prostori potrošnje in hranjenja ter druženja, tako da so ustanovili multifunkcionalne
trgovske prostore. Podnevi so bila to prizorišča nakupovanj, zvečer pa druženja in hranjenja.
Nastajati so začele elitne trgovine z znanimi blagovnimi znamkami. Podobni princip
povezovanja urbanosti in potrošnje so bili prostorski posegi, z gradnjo nakupovalnih in
zabaviščnih centrov v podzemlju pod mestnim središčem, ki so ohranili zgodovinsko
strukturo mesta, obenem pa pospešili prostor potrošnje. Zanimiv poskus povečevanja obiska
v središčih mest so dosegli z različnimi »flagship projekti« kot je izgradnja
Guggenheimovega muzeja v mestu Bilbao. Mesto je bilo onesnaženo in industrializirano, a se
je zaradi zanimanja za muzej, s pomočjo investicij in revitalizacijskih programov, spremenilo
v turistično in storitveno mesto (Uršič, 2003).
Mesto, ki je bilo v preteklosti središče industrije, podjetništva in trgovine, je pod vplivom
tehnološkega napredka družbe, spremenilo svojo namembnost. Najprej je mestno središče
zapustila industrija, kmalu ji je sledila še trgovska dejavnost, manjši trgovci in obrtniki pa so
se morali bodisi izseliti na lokacije z bolj ugodnimi pogoji poslovanja, ali pa poiskati
alternativne oblike proizvodnje. Gostinstvo je dejavnost, ki je relativno dobro prestala vpliv
suburbanizacije. Dejavnosti so se selile iz mestnega centra zaradi cenejših najemnin, večje
razpoložljivosti fizičnega prostora na obrobju mesta, boljše infrastrukture in s tem dostopnosti
(velike parkirne površine, pomenijo širši potrošniški krog). Mestna središča, ki so v
preteklosti oskrbovala lokalno prebivalstvo in potrošnike iz širše okolice, z raznovrstnimi
potrošnimi dobrinami, so utrpela številne negativne ekonomske posledice z nastankom
trgovskih centrov na obrobju mest. Ker trgovine v središču mest niso bile konkurenčne
trgovskim centrom, tako ne v ponudbi kot tudi ne v organizacijskem smislu (prometna
dostopnost, možnost parkiranja, skladiščenje), so izgubile krog potrošnikov, propadle ali pa se
izselile na obrobje. Trgovski dejavnosti je sledil še srednji in višji sloj prebivalcev. Marsikje
so zaradi tega nastali revni mestni predeli, ki beležijo visoko stopnjo kriminala,
nezaposlenost, rasne konflikte. Posledice, nastale zaradi spreminjanja središčne vloge mest in
njihove podobe skozi razvoj, pa niso le ekonomske in socialne, temveč tudi kulturne (Tomšič,
2004).
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4.2.1. Fordistično mesto, postfordistično mesto
Vsaka družba in način proizvodnje proizvajata svoj lastni prostor. Prostor bi bil brez prepleta
družbenih odnosov in procesov prazna danost, družba ga je skozi zgodovino obstoja
preoblikovala, v skladu z željami in potrebami ljudi. Intenzivnost preoblikovanja prostora se
je v obdobju industrijske revolucije, zaradi pospešene uporabe strojne tehnološke proizvodnje,
znatno povečala. S pospešenim širjenjem tehnoloških inovacij sta se širila trg in industrijska
proizvodnja, intenzivno se je pričelo časovno-prostorsko krčenje sveta. Maksimizirana
racionalna proizvodnja je narekovala množično potrošnjo, zaradi česar je fordizem, kot
oblikovalec družbeno-prostorske modernosti in racionalnosti, postajal vse bolj tudi način
življenja. Mesta, ki so v času fordizma želela biti ekonomsko uspešna so morala zagotoviti
ustrezno infrastrukturo za privabljanje delovne sile. Fordizem je močno zaznamoval
organizacijo in obliko mest. Družba je v obdobju industrijske revolucije ustvarila prostor, ki je
sestavljen iz elementov prejšnjega prostora (mesta, zgradbe, ceste) in novih pridobitev
(tovarne, nova prevozna sredstva, nova delavska stanovanja itd). Fordizem je prinesel
intenzivno urbanizacijo mest (B. Lenarčič, 2004).
V času postfordizma, ko so se pojavile nove telekomunikacijske in visoke tehnologije je
prišlo do svojevrstnih sprememb v družbeno prostorski organizaciji mest. Poleg sprememb v
načinu proizvodnje so tovrstne tehnologije povzročile časovno prostorsko fleksibilnost
vsakdanjega življenja in s tem fleksibilnost ekonomske lokacije. To pomeni, da je fizični
prostor, z vidika gospodarskih dejavnikov, postal manj pomemben. Internet omogoča delo,
nakupovanje na domu, zgodila se je prostorska revolucija, ustvarjen je bil »abstraktni prostor«
ali prostor tokov (space of flows). Današnjo obliko družbe oblikujejo poleg fizičnega prostora
tudi tokovi informacij, kapitala, organiziranih interakcij podob, glasov, simbolov. Ljudje
živimo in delamo v prostoru krajev, delujemo pa tudi v prostoru tokov. Takšno prepletanje
prostorskih krajev in prostorskih tokov obstaja tudi v delovanju novih urbanih dejavnikov. Ti
dejavniki ustvarjajo prostor tokov (visoka tehnologija in visoko kvalificirani delavci) ter ga
prostorsko širijo (globalizacija), po drugi strani pa prostor predstavlja središče njihovega
delovanja in pospešuje proces globalizacije (B. Lenarčič, 2004).
V fordizmu je imel prostor instrumentalni pomen (vir surovin za proizvodnjo). V obdobju
postfordizma prostor dobi nov, refleksivni pomen, pomembna postaneta kvaliteta in
družbeno-kulturna vsebina posameznih krajev, ki jih opredeljuje različnost, nezamenljivost,
razgibanost, dogodkovnost, izraznost itd. Pri izbiri lokacije za delo in bivanje, je danes najbolj
pomemben življenjski stil posameznika, tako da morajo biti mesta, ki želijo revitalizirati svoja
središča in privabiti visoko-tehnološka podjetja in visoko kvalificirane delavce s posebnimi
znanji, pozorna na razvijanje in ponudbo tistih lokalnih ugodnosti, ki so najbolj privlačna za
tovrstno ciljno skupino. Menim, da je izbor posameznikovega osebnega življenjskega stila
tudi posledica globalizacije in z njim povezanega pojmovanja kvalitete življenjskega okolja.
V fordizmu je bilo za doseganje ekonomskega uspeha določenega mesta dovolj zagotavljanje
transportnih povezav, energetskih virov, osnovne urbane infrastrukture, ponudbe množičnih
pasivnih dogodkov visoke kulture (galerij, koncertov klasične glasbe, opere,itd.). V obdobju
nove ekonomije-postfordizmu, želijo delavci kvalitetno preživeti svoj prosti čas, zato jim
mora mesto zagotoviti lokalne ugodnosti, ki bodo narekovale višjo kakovost urbanega okolja
in bližino narave, dostop do široke palete aktivnosti na prostem, aktivno kulturno dogajanje
(koncerti popularne glasbe, poulično dogajanje, gledališča, itd.), nočne aktivnosti, 24/7 dostop
do raznih storitev, bližino kakovostnih izobraževalnih ustanov in raznovrstnost na več
področjih vsakodnevnega življenja (B. Lenarčič, 2004).
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Zagotavljanje lokalnih ugodnosti je eden izmed načinov revitalizacije mestnih predelov.
Ker prehajamo iz prostora krajev v prostore tokov, niso več pomembne absolutne distance
izražene v kilometrih, temveč relativne, opredeljene s časom, stroški in individualno
percepcijo razdalje. V fordističnem obdobju množične proizvodnje se je ekonomsko
tekmovanje med mesti odvijalo na ravni ekonomskega tekmovanja podjetij. Lokacijske
odločitve podjetij so poganjale ekonomijo posameznih mest, medtem ko so lokacijske
odločitve ljudi pasivno sledile lokaciji podjetij. To je bilo v obdobju pospešenega urbanizma,
prisoten je bil trend centralizacije ekonomskih podjetij, kapitala, bivanja v bližini zaposlitve
(manjši stroški). Avtomobilizem, množična potrošnja, selitev dejavnosti (trgovine, podjetij)
na obrobje, so skupaj z večjo željo po bolj kvalitetnem bivalnem okolju, povzročili
spremembo lokacije bivanja. Danes v obdobju nove ekonomije, se zaposleni odločajo o
lokaciji svojega bivalnega in delovnega okolja na podlagi lokalnih ugodnosti, povezanih z
njihovim življenjskim stilom, kamor jim sledijo visoko tehnološka podjetja. Velikost je v času
kapitalizma in fordizma postala znamenje uspeha posameznega mesta, kar se je močno
odražalo tudi v urbanističnem planiranju. Načelo fordizma v urbanem planiranju je enačeno z
urbano rastjo (tako vertikalno kot horizontalno). Fordistični princip mestne strukture skuša, s
pomočjo novih urbanističnih planerskih rešitev, izboljšati urbano okolje industrijskega mesta,
ki je kot posledica kapitalističnega industrijskega gospodarstva postalo uničeno, umazano,
centralni deli mesta so postali prenatrpani, odprti prostori v mestu pa uporabljeni za odlaganje
odpadkov. Praznjenje starih mestnih središč je narekovalo krizo fordizma. Prenatrpanost
centralnih delov mest je povzročila povečanje povpraševanja, to pa povišanje cen
nepremičnin v središčih mest, kar je nenadoma predstavljalo prevelike stroške za poslovneže
in podjetja. Obenem pa so se pojavile tudi omejitve pri planiranju namembnosti zemljišč.
Razvijanje centralnih mestnih predelov je narekovalo ukrepe za omejevanje dotoka poceni
bivališč za delovno silo. Predmestja so ponudila ljudem moderne objekte in infrastrukturo, ki
je na cenejši lokaciji omogočila razširitev in izboljšanje poslovnih priložnosti, bolj kvalitetno
delovno okolje in boljšo prometno dostopnost. Posledica vsega omenjenega je bil začetek
propadanja mestnih središč, za predmestje pa prosperiteten razvoj (B. Lenarčič, 2004).
S spremembo načina proizvodnje se je središče družbenih konfliktov preneslo iz razmerja
med kapitalom in delom na razmerje moč-informacija. Proizvodnja postane bolj fleksibilna,
temelji na uporabi novih tehnologij, intenzivnih novih tehnoloških, trgovskih in
organizacijskih inovacij. Zgodile so se prostorske spremembe kot so premik storitvenih
podjetij na urbane lokacije blizu trga in potrošnikov. Poslovneži in strokovnjaki si za bivalno
okolje izbirajo urbani prostor zaradi življenjskega stila in delovnih vzorcev. Pomembni in
iskani postanejo urbanizirani kraji, ki spodbujajo kreativnost in inovacije. V obdobju
postfordizma se ljudje identificirajo na podlagi tega, kaj konzumirajo in ne na podlagi
dohodkovnih, etničnih, razrednih indikatorjev. Intenzivnost potrošnje se še poveča, zato ima
postfordistični proizvod le še polovično življenjsko dobo, industrija pa se hitro odziva na
spremembe in okuse posameznikov. Zaradi fleksibilne proizvodnje se velikost podjetij na
račun števila zaposlenih manjša, kar se kaže tudi v deindustrializaciji urbanih krajev.
Množično proizvodnjo, tovarne so izselili iz mest, kar je povzročilo izpraznitev centralnih
mestnih delov in ekonomski zaton mest. Če želijo kraji potrošnje (nakupovalna središča in
mestna središča) pridobiti čim več potrošnikov morajo biti privlačni in hitro prepoznavni. V
preteklosti so se podjetja locirala blizu surovin in materialov, transportnih poti, na lokacije, ki
so narekovale nižje stroške poslovanja. Danes, v obdobju nove ekonomije, se podjetja
odločajo za lokacije čim bliže delavcev s posebnimi znanji. Proces globalizacije, visoko
tehnološke industrije, nova ekonomija in delavci s posebnimi znanji so najpomembnejši
dejavniki, od katerih je odvisen ekonomski in teritorialni pomen urbanih krajev
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postfordističnega obdobja. Podjetja locirajo svojo proizvodnjo na lokacije, kjer jim bo
zagotovljena kirtična masa tekmecev, dobaviteljev, strank, delavcev s posebnimi znanji,
izobraževalne in raziskovalne institucije in želena kakovost življenja. Motiv delavcev za
izbor bivalnega kraja, je ravnotežje med ekonomskimi priložnostmi tega kraja in potrebami,
ki jih zahteva njihov življenjski stil. Prostorske značilnosti fordizma se povezuje z rastjo
industrijskih konurbacij, metropolisi, urbano obnovo, homogeno trajno zaprto urbano
distriktnostjo, lokacijskim coniranjem, izrazito centralno periferno delitvijo, linearno
suburbanizacijo, medtem ko postfordizem spodbuja geografsko zapiranje industrije v
fleksibilna
industrijska
območja
(okolja
inovacij),
kopičenje
raznovrstnosti,
kontraurbanizacijo, urbano revitalizacijo, heterogenost v prostoru, fleksibilnost lokacijskega
coniranja, vpetost v globalne teritorialne strukture. V novi ekonomiji imajo centralni mestni
deli tekmovalno prednost zaradi prepletanja kreativnosti, intelektualne lastnine in
revitalizacije. Urbana jedra so najprimernejši kraji, kjer je mogoče najti eksperte, družbenokulturno raznovrstnost in interakcijo. Za interakcijo velja, da povečuje možnosti izmenjave
idej, iz katerih nastanejo kreativne inovacije, to se zgodi takrat, ko pridejo skupaj ljudje z
različnimi ozadji iz različnih strok. Družbeno-kulturna raznovrstnost, ki jo mestna središča
proizvajajo, je pogojena s fizičnimi pogoji, med drugim zagotavljanje prisotnosti ljudi na
ulicah in mestnih predelih v različnih delih dneva. Ulice morajo biti kratke in povezane med
seboj, mestni predeli morajo vsebovati različne stavbe, ki se razlikujejo po starosti in stilu, na
določenih krajih pa mora biti vedno prisotno določeno število ljudi. Vendar so današnji
mestni centri preveč instrumentalni in se v njih po končanem delovniku nahaja vse manj ljudi.
Mestna središča dobivajo vse bolj funkcijo centralnega poslovnega predela. Mestna središča
tako postajajo središča nove ekonomije, območja z močnim intelektualnim kapitalom, kjer se
ideje svobodno izmenjujejo med ljudmi. Urbana središča so lahko ekonomsko uspešna le, če
so družbeno-kulturno odprta za vstop raznovrstnega človeškega kapitala (od istospolno
usmerjenih, boemov, tujcev, do ljudi z različnim poreklom). V novi ekonomiji je torej
pomembna etnična, družbena, kulturna raznovrstnost. Problem s katerim se soočajo uspešna
mesta novih ekonomij, so visoke mestne rente v središčih mest, ki jih povzroča prodor visoko
tehnoloških podjetij v mestna središča. Posledica porasta cen v mestnih središčih so selitve
ljudi iz središča mesta in s tem manjšanje kulturno-zabavne ponudbe in storitev (B. Lenarčič,
2004).
Po Harveyu (1989) je postmoderno mesto odraz postfordističnega (postmodernega)
tipa proizvodnje in fleksibilne akumulacije kapitala, močan je vpliv kulturne ekonomije oz.
različnih oblik kulturne proizvodnje, znotraj kompleksnosti urbanih sprememb. Urbana
struktura je bila v fordističnem (modernem) mestu homogena, distriktna, prisotno je bilo
lokacijsko coniranje, izrazita centralno-periferna delitev, vpetost v nacionalno teritorialno
strukturo, medtem ko je urbana struktura postfordističnega mesta fragmentirana, heterogena s
coniranjem, ki je lokacijsko fleksibilno in selektivno, večcentralno in vpeto v interregionalne
strukture in je del nadnacionalnih prostorskih in virtualnih koridorjev. Urbana ekonomija je v
fordističnem mestu delovala na principu industrijske množične proizvodnje, materialne
proizvodnje vezane na prostor, medtem ko je za postfordistična mesta značilna storitvena
proizvodnja, ki je nematerialna in prostorsko neomejena. V fordističnem mestu je obstajala
razredna socialno in prostorsko segregirana, homogenizirana delitev, delitev na množično in
elitno kulturo. V postfordističnem mestu se pojavi horizontalna delitev na heterogeno,
prostorsko razpršeno in fragmentirano delitev, ki je storitveno naravnana in mikrolokalna, a
globalno izmenljiva. Urbana podoba je bila sprva funkcionalistična z univerziranimi
standardi, stilsko uniformna, monotona in neestetska, v postfordizmu pa elektična z mešanjem
globalnih stilov in lokalnih estetskih tradicij (Hočevar, 2000, str. 50).
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4.2.2. Razvojni cikel mest
Sodobna mesta so v svojem razvojnem obdobju doživela ekonomsko in socialno
tranformacijo, ki se odražata v značilnih spremenjenih prostorskih urbanih vzorcih, tako na
ravni mest, kot tudi svetovni ravni.
Transformacijski niz (po Kotlerju in Haiderju, 1993) vključuje mesto v vzponu, v katerem
prevladujejo faktorji atraktivnosti, kot so: možnost zaposlovanja zaradi pojava nove
industrije, povečana kvaliteta življenja, pojav novih prebivalcev in obiskovalcev, povečanje
novih poslovnih možnosti in investicij, obenem pa podražitev cen nepremičnin, povečanje
socialnih potreb in obremenjenosti infrastrukture, posledično povišanje davkov.
Težave nastanejo, ko postane razvoj iz ekonomskega in prostorskega vidika, nekontroliran.
Poslovne, turistične in prostočasne dejavnosti, spodbujene z naraščajočim potrošniškim
procesom, so se nekontrolirano razvijale in mestno središče je postalo prostorsko prezasičeno.
Zaradi čedalje večje potrebe po dodatnih prostorskih zmogljivostih so se gospodarske
dejavnosti preselile na obrobje. Posledice takšnega razvoja so manj privlačno in ugodno
mesto za poselitev, degradacija okolja, negativne demografske spremembe in prometni
problemi. Mesto zaradi omenjenega preide v fazo zatona, ko začnejo prevladovati odklonilni
faktorji. Selitev dejavnosti iz središča mesta povzroči ekonomsko recesijo, povečano stopnjo
nezaposlenosti, infrastruktura izgubi funkcionalnost, poveča se izpad dohodka mestne občine.
Posledica vsega naštetega je odseljevanje prebivalstva, zmanjšanje obiska turistov,
gospodarstvo preide v krizo, ekonomija se seli ven iz mest, banke poostrijo pogoje za
kreditna posojila, številna podjetja gredo v stečaj, poraste kriminaliteta, socialne potrebe so
večje, mestna podoba je oslabljena, lokalna oblast poviša davke (Urban Environment
Encountering the Third Millennium - The quality of living environment as a competitive
advantage for the urban region, konferenca 2000).
Globalni procesi skupaj s tehnološkim in ekonomskim razvojem so vplivali na urbano
dinamiko razvoja. V 20. stoletju so se pojavili različni prostorski urbanizacijski procesi, kot
posledica razmerja med mestom bivanja in mestom zaposlitve, tako znotraj urbanih območij
kot med urbanimi in ruralnimi območji. Ti procesi so bili poimenovani kot suburbanizacija,
urbanizacija, suburbanizacija, razpršena urbanizacija (urban sprawl), eksurbanizacija,
counterurbanizacija, reurbanizacija in periurbanizacija.
Proces koncentracije prebivalstva in delovnih mest v mestih je označen s pojmom
urbanizacije. Urbanizacija pomeni rast prebivalstva in prostorsko širitev urbanega prostora,
lahko pa tudi socialno, ekonomsko, funkcijsko in fiziognomsko preobrazbo ruralnih območij
in s tem prenos mestnega načina življenja v podeželsko okolje. Tako se zmanjšajo razlike med
mestom in podeželjem. Proces urbanizacije je potekal v treh fazah.
- Predindustrijska urbanizacija je zajela pretežno agrarne družbe z nizkim deležem urbanega
prebivalstva, mesta imajo upravno, oskrbno storitveno funkcijsko vlogo za širše agrarno
zaledje.
- V industrijski urbanizacijski fazi, se pojavita industrializacija z deagrarizacijo, prebivalstvo
iz podeželja se začne množično priseljevati v mesta, kjer je trg zaposlitve. Mesta se
prostorsko in prebivalstveno močno povečajo.
- Postindustrijska faza urbanizacije se pojavlja v visoko razvitih državah z metropolitanskimi
mesti, preobrazbo mest spremljata deindustrializacija in terciarizacija, prisoten je pojav
prostorske dekoncentracije in decentralizacije. Prebivalstvo se iz središčnega dela mesta

17

Nina Caf

Turizem kot element revitalizacije mestnega jedra Ljubljane

preseljuje na mestno obrobje, urbani prostor dobiva policentrično zgradbo in razpršeno
poselitev.
Globalizacija je proces ekonomske koncentracije in ekonomskih soodvisnosti pod vplivom
velikih centrov moči,
Counterurbanizacija pomeni selitev dejavnosti in prebivalstva iz mesta na podeželje, od
periurbanizacije se razlikuje, saj ne zajame dnevnih migracijskih tokov v mesto, gre za
populacijo, ki je zunaj dosega dnevnih migracij v urbano središče. Pri tem se prebivalstvo
prerazporedi v prostoru, poselitev postane bolj disperzna in enakomerna. Pojav
counterurbanizacije so povzročili izboljšano cestno omrežje, boljša prometna dostopnost, nižji
bivalni stroški na podeželju, decentralizacija delovnih mest, možnost zaposlitve na podeželju,
tudi v neagrarnih dejavnostih, višji dohodki in osebni standard, želja po bivanju v naravnem
okolju in hiši (Rebernik, 2004).
Deurbanizacija pomeni nazadovanje števila prebivalcev in delovnih mest v centru mesta.
Dejavnosti se selijo na obrobje, povezave med obrobjem in centrom so oslabljene. Iz središča
odhajajo podjetja in predvsem storitvene dejavnosti, saj so poslovni pogoji slabši kot na
obrobju.
Suburbanizacija pomeni izseljevanje prebivalstva na mestno obrobje, oziroma urbanizacijo
obmestja, skupaj s selitvijo dejavnosti iz mesta. Demografska gibanja so usmerjena iz
območja večje koncentracije prebivalstva v območja manjše koncentracije, trend nakazuje
populacijsko dekoncentracijo v mestih. Suburbanizacija je posledica večje mobilnosti
(povečan osebni promet) in s tem dostopa do delovnih mest v središču mesta, poleg tega pa
cenejših nepremičnin na obrobju mesta, kvalitetnejših življenjskih pogojev, izboljšane
prometne infrastrukture ter s tem večje dostopnosti. Tako se ob glavnih prometnicah
oblikujejo strnjeni pasovi poselitve, v obliki enodružinskih hiš. Suburbanizacija obenem
pomeni trajno izgubo in potratno rabo zemljišč, povečan promet in visoke stroške izgradnje in
vzdrževanja komunalne in energetske infrastrukture. Socialna preobrazba suburbaniziranih
naselij se kaže v visokem deležu priseljenega prebivalstva in visokem deležu dnevnih
migrantov. Za suburbana naselja je značilna pretežno bivalna funkcija z malo delovnimi mesti
in razmeroma slaba opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Delovna mesta
ostanejo skoncentrirana v mestih. Delež agrarnega prebivalstva se je v območjih
suburbanizacije postopno zniževal, tako da je do leta 1991 v večini takih območij padel pod 5
% aktivnega prebivalstva. V podeželskih območjih, ki jih suburbanizacija ni zajela, je ostal
delež agrarnega prebivalstva precej višji. Med kmečkimi gospodarstvi prevladujejo mešana
delavsko kmečka gospodinjstva. Nekdanja podeželska območja okoli urbanih središč
postanejo bivalni prostor za neagrarno prebivalstvo, z urbanim načinom življenja. Urbani
način življenja in vrednote se tako razširijo na široka suburbanizirana območja.
Suburbanizacija se je s širitvijo mest, začela že v 19. stoletju. Bila je rezultat selitev višjih in
srednjih slojev iz središča mest na njihovo obrobje, zaradi želje po boljši kvaliteti bivanja.
Javni linijski promet je omogočil širitev mesta navzven, skupaj s povečanim osebnim
prometom. V 60. letih 20. stoletja je postala rast prebivalstva na obrobju mest že močnejša kot
v samem mestnem središču. Na obrobje se je sprva selila industrija, sledila ji je trgovina in
nastajati so začela trgovska središča na obrobju mest. Postopoma so se v trgovsko-poslovna
središča širile še standardizirane poslovne storitve, ki ne potrebujejo osebnih stikov, sedeži
podjetij pa ostajajo v središčih mest. Od sredine osemdesetih let dalje decentralizacija zajame
še sedeže podjetij, raziskovalne centre, kulturne in druge dejavnosti. Za taka središča se
uveljavi izraz robna mesta (Rebernik, 2004).
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Eksurbanizacija nastane kadar s prostorsko širitvijo suburbanizacije pride do urbanizacije
širše ruralne okolice metropolitanskih območij. Meja med suburbanim in eksurbanim je
včasih težko določljiva. Proces se povezuje s pojavom počitniških hišic v ruralnem okolju,
blizu metropolitanskega mesta. Upokojeni in srednji sloji prebivalcev se selijo na mestno
obrobje, obenem pa je dnevni stik med mestom in eksurbio še vedno prisoten. Eksurbanizacija
naj bi bila tudi zadnja stopnja decentralizacije metropolitanskih urbanih območij.
Periurbanizacija označuje urbanizacijo širše ruralne okolice mesta, kjer prevladuje redka in
nesklenjena poselitev. Spremljevalni procesi so ekonomska, socialna in fiziognomska
preobrazba ruralnega okolja. V periurbanem območju je visok delež dnevnih delovnih
imigrantov, navezanost na mesto je velika (Rebernik, 2004).
Urban sprawl pomeni razpršeni urbani razvoj ali razpršeno urbanizacijo, ki je redka,
razpršena in vezana na osebni avtomobilski promet, zunaj urbanih in ruralnih območij, na
podeželju in ob glavnih prometnicah. Prostorska širitev urbanizacije je nenačrtovana in
nekontrolirana, zajema stanovanjska in poslovna, trgovska območja z nizko gostoto,
nesklenjeno gradnjo, z različno rabo tal v posameznih območjih in velikimi razdaljami med
poseljenimi območji. Pojav je značilen za razvite držav kot so ZDA in ima negativni prizvok,
saj je za premagovanje velikih razdalj potrebna uporaba avtomobila, to pa posledično
povzroča večje okoljsko obremenjevanje. Poleg onesnaževanja okolja, se izgubljajo kmetijske
površine, gozdovi na račun prometnega omrežja, kar ima tudi za posledico gospodarske
negativne učinke. Povečuje se poraba energije, izgublja čas na račun prometnih zastojev.
Negativni socialni učinki so povezani z izgubo identitete posameznih urbanih in ruralnih
območij, mestna središča naseljuje nižji sloj, prihaja do socialne segregacije in propadanja
mestnih središč. Družbeni stroški so visoki, prostorski razvoj pa ni trajnostno naravnan.
Reurbanizacija pomeni pojav ponovne rasti prebivalstva v mestih in z njim povezane
revitalizacije mestnega jedra, ki zajema tako socialni, demografski, okoljski, pravni kot tudi
gospodarski vidik. Ponovna rast prebivalstva v mestnih središčih je sledila obdobju daljšega
upadanja prebivalstva v mestnih središčih, ki so bila v tistem obdobju območje selitve
trgovskih, poslovnih in drugih selitvenih dejavnosti na obrobje mest, kjer so bili stroški
poslovanja manjši, cene nepremičnin nižje in večja prometna dostopnost. Nato pa se je zgodil
preobrat v povečanem zanimanju za mestna središča z vidika mestnih oblasti in prebivalstva.
Obnova in ponovna raba degradiranih in neprimerno izkoriščenih urbanih površin, racionalna
raba zemljišč in nove razvojne politike urbanističnega planiranja so povzročile ponovno
zanimanje za življenje v mestnih središčih.
Najprej je bil proces reurbanizacije opazen v mestnih središčih ZDA, kjer se je rast
prebivalstva pojavila že pred letom 1980, nato pa se je trend rasti vse bolj povečeval.
Povečevanje rasti prebivalstva je bilo, na eni strani v veliki meri posledica prihoda tujcev v
mestna središča, v nižje cenovne stanovanjske predele, na drugi strani pa je bil trend
povečevanja prebivalstva posledica priseljevanja predstavnikov srednjega in višjega sloja, ki
so se začeli naseljevati v renoviranih, bivalno privlačnih delih mestnih jeder. Stanovanjska
območja so bila sanirana in prenovljena, ugodna lokacija in privlačnost okolja so postali
glavni pritegovalni faktor priseljevanja. Prišlo je do gentrifikacije, ki se jo povezuje s
procesom socialne preobrazbe in sanacijo stanovanjskih območij v mestnih jedrih. Značilne
so tehnološke inovacije in spremembe družbenih vrednot. Izboljšati je potrebno atraktivnost
okolja, ki privabi izobraženo delovno silo.
Vrednost mestnega jedra na ta račun raste, povečuje se delež storitvenih dejavnosti in število
prebivalstva. Posledično zrastejo cene nepremičnin (Rebernik, 2004).
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4.2.3. Ljubljana in mestne razvojne spremembe

Slika 1: Obseg mestne občine Ljubljana, razdeljene na mestne četrti. Z rdečo je obarvana mestna četrtna
skupnost Center, ki pa je po obsegu prostorsko obsežnejša od samega »ožjega starega mestnega jedra
Ljubljane«, ki naj bi po ustnem viru (Grašič, 2007) zavzemal območje med Kopitarjevo-Resljevo-železniško
postajo-Tivolsko ulico-Trgom Mladinskih delovnih brigad-Aškerčevo-Zoisovo-čez Karlovški most in skozi tunel
nazaj do Kopitarjeve (vir:http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/10055,0/detail.html).
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Zemljevid 1: Z rdečo črto je prikazan obseg mestne četrtne skupnosti Center. Četrtna skupnost Center naj bi po
podatkih zavzemala površino 50.000 m.2
(vir: http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/center/predstavitev/10574,0/detail.html).

Ljubljanska kotlina je stičišče treh geografskih enot: alpskega, predalpskega in dinarskega
sveta, ki je zaradi svoje prehodne lege že od pradavnine privabljal ljudi za stalno poselitev,
saj je bila križišče pomembnih poti med Vzhodnimi Alpami, Panonsko kotlino in
Sredozemljem.
Grajski hrib, Šišenski hrib, Rožnik in Golovec delijo ljubljanski prostor na dva dela, odprti
severni del in južni del, istočasno pa tem razmejitvam sledita reka Ljubljanica in Grubarjev
prekop, ki prostor dodatno razmejita na staro mestno jedro okoli grajskega hriba. Od centra se
mesto začne razširjati navzven proti severu, severovzhodu in jugu.
V območju mesta Ljubljane potekajo glavne prometne smeri radialno v sam center. S tem se
poudari osrednjo gravitacijsko jedro, vklenjeno med mestno železnico ter osrednji prometni
ring. Prometnice delijo mesto na pravilne trikotne cone z razvitimi podcentri na teh
vpadnicah, ki se širijo bodisi proti avtocestnim priključkom linearno, ali proti gravitacijskemu
središču. Mesto je zaradi naravnih danosti in prometne zasnove močno razmejeno in notranje
slabo povezano, še posebej v odnosu mestno središče-Moste-Zalog. Kljub klinasto
zasnovanim zelenim površinam, je z izjemo Grajskega hriba iz strogega centra zeleni prostor
slabo dostopen. Tudi Barje je kot naravni potencial neposredno odmaknjeno od središča mesta
(Rus, 1997).
Prva stalna naselitev na ožjem ljubljanskem območju sega v mlajšo kameno dobo (okrog 2000
leta pr. n. š.) koliščarske kulture na Ljubljanskem barju, na kar kažejo arheološke najdbe
bakrenih in bronastih predmetov v strugi reke Ljubljanice. S časom so se koliščarske
naselbine premaknile iz bolj mokrotnega prostora bliže Ljubljanskim vratom. Z vzhoda so
prodrla nova ljudstva, najprej nosilci kulture žarnih grobišč (najdbe na dvorišču SAZU pričajo
o naključno odkritem grobišču), nato pa območje Ljubljane postane etnično središče Keltov,
Ilirov in Venetov, na novo zgrajeno naselje pod Rimljani dobi ime Emona. Emona je bila kot
strateška postojanka, ki je odigrala pomembno vlogo v številnih vojnah, utrjena z močnim
obzidjem. Štela je 5000 do 6000 prebivalcev, večinoma trgovcev in rokodelcev, pa tudi
državnih uradnikov in vojnih veteranov. Ulice so bile tlakovane. Hiše so bile zidane, imele so
javno kanalizacijo, centralno ogrevanje, bile so ometane z barvanimi stenami in mozaičnimi
tlaki. Restavrirani ostanki emonskega obzidja so vidni na ploščadi pred Uršulinsko cerkvijo,
del emonskega ostanka grobišča pa nakazuje kip Emonca na Kongresnem trgu. Po hunskem
uničenju mesta v petem stoletju, Emone ni bilo več, šesto stoletje prinese v ljubljansko kotlino
slovanski val, katerih zaselki so zasnova bodoče Ljubljane, ki je nastala po 12. stoletju
(Korošec, 1991, str. 7-18).
Postopoma je začelo nastajati srednjeveško mesto. V 13. stoletju mesto sestavljajo tri jedra:
Stari, Mestni in Novi trg. Vsako od njih je bilo ograjeno z obzidjem. V mesto je vodilo pet
vrat, povezovala pa sta ga Spodnji (Špitalski) in Zgornji (Čevljarski, nekoč imenovan
Mesarski) most. Mesto je leta 1220 pridobilo mestne pravice, med ostalim pa so na gradu
kovali tudi lasten denar. Meščani, predvsem obrtniki, so bili razdeljeni v cehe. To je tudi
stoletje, ko Ljubljana v okviru Kranjske preide pod Habsburško monarhijo.
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Potresu leta 1511, ki je močno prizadel mesto Ljubljana, sledi prenova v renesančnem stilu,
kmalu zatem dobi Ljubljana svojo javno knjižnico, tiskarno in srednjo šolo. V 17. stoletju se v
renesančno podobo Ljubljane vnese še baročne poteze. Baročni gradbeni posegi so zajeli
cerkve in plemiške dvorce. Ob koncu sedemnajstega stoletja je bilo ustanovljeno znanstveno
društvo Academia Operozov, ki je začrtalo bodoči mestni in kulturni razvoj. Gradilo se je v
mestu in širši okolici, starejše stavbe so bile prezidane, iz več meščanskih hiš so zrasle palače.
Pomemben avtor baročnih del je bil F. Robba, ki je postavil Vodnjak treh kranjskih rek. V 18.
stoletju nastajajo manufakture, gospodarski pomen Ljubljane je prehoden. Ob koncu 18.
stoletja so začeli z rušenjem mestnega obzidja in načrtovati parke ter drevorede, dokončan je
bil Grubarjev prekop. V času Ilirskih provinc so stare dele mesta povezali z mostovi, dvorce
pa koristili v javne namene. Nastal je tudi Kongresni trg. V 19. stoletju je skozi mesto
Ljubljana speljana južna železnica, Ljubljana pa postaja kulturno središče vseh Slovencev.
Živahni promet po reki je zaradi železnice zamrl. Ljubljana v tem času dobi cukrarno, tobačno
tovarno in pivovarno, parni mlin in livarno. Stavbe dobijo pridih dunajskega in praškega
sloga. Zgrajene so tudi Univerza, Opera Deželni muzej in Narodni dom. Ljubljana leta 1895
doživi katastrofalen potres, ki je pomenil tudi zametke urbanističnega planiranja mesta in
mestne prenove. Dunajski arhitekt Sittej in urbanisti so se lotili velikopotezne obnove, Maks
Fabiani pa je začrtal novo mestno jedro med južno železnico in starim mestnim delom.
Ljubljana dobi pravokotno mrežo ulic, zgrajeni pa so hotel Union, Mestna hranilnica,
Hribarjeva Krisperjeva in Bambergova palača in secesijski Zmajski most.
Ljubljana po razpadu Habsburške monarhije postane prestolnica in središče Slovencev v
državi SHS. Dobi univerzo, Vojna pa prepreči številne popotresne načrtovane gradbene
posege, ki jih kasneje delno povzame arhitekt J. Plečnik. Med njegove mojstrovine štejemo
tudi ureditev nabrežja ob Ljubljanici in Gradaščici, mostovi nad rekama, povezava med
Trnovim in Kongresnim trgom, Ulica na grad, Narodna in univerzitetna knjižnica, cerkev sv.
Frančiška, Akademski kolegij in stadion, preureditev Tromostovja in pokopališče Žale. V
času med obema vojnama dobi Ljubljana tudi Nebotičnik in pravoslavno cerkev v Tivoliju.
Zraslo je nekaj stanovanjskih četrti, ki so povezale mesto z mestno okolico. Po vojnah je
speljana sprehajalna Pot spominov in tovarištva, ki je predstavljala okupacijsko mejo obdano
z bodečo žico in bunkerji. Povojna leta so namenjena stanovanjski in industrijski gradnji
(Litostroj). Modernizirano je prometno omrežje, saj je tramvaj nadomeščen s trolejbusom,
kasneje z mestnim avtobusom. Zgrajen je bil cestni predor pod Grajskim gričem. Kulturne,
javne, bančne in trgovske zgradbe so bile pridobljene na nekaterih porušenih in nepozidanih
središčnih mestnih površinah (Maksimarket, Ljubljanska banka, Cankarjev dom). V
sedemdesetih letih je bila v ospredju gradnja zdravstvenih in univerzitetnih ustanov. V
zadnjem obdobju urbanisti veliko pozornosti namenjajo obnovi stare Ljubljane, ureditvi peš
con in rekonstrukciji gradu (Slovenija turistični vodnik, 2002,
http://www.ljubljana.si/si/turizem/splosno/kje/default.html).
Mestna občina je leta 2001 ustanovila 17 četrtnih skupnosti, predvsem za uveljavljanje
temeljnih pravic meščanov na lokalni ravni. Četrtna skupnost Center se razteza od Tivolija do
Golovca in od železniške postaje do Špice med Grubarjevim kanalom in Ljubljanico in
zavzema 5 m2 po površini. Tu je tudi staro mestno jedro z gradom, večina kulturnih ustanov,
muzejev, številne državne in mestne ustanove, fakultete, srednje šole. Četrtna skupnost Center
beleži dnevno prihod 50 000 delovnih migrantov, več kot 10 000 dijakov, študentov in skupaj
s turisti in drugimi obiskovalci prispevajo k dnevnemu obisku mesta skoraj 100 000 ljudi.
Poleg teh so tu še obiskovalci in turisti, ki skupaj z ostalimi dnevno prispevajo 100 000
obiskovalcev
mesta
(http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/default.html,
20.6.2007).
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4.2.3.1. Razvojni cikel mesta Ljubljane

Ljubljana se je v zadnjih stoletjih iz malega provincialnega mesta razvila v glavno mesto z
metropolitanskimi, modernimi atributi. Pomemben vzrok urbanizacije na območju Ljubljane
je dobra lokacija, prehodnost Ljubljanske kotline, ki je že od nekdaj predstavljala
povezovalno, najkrajšo pot med Jugovzhodno in srednjo Evropo. O pravi urbanizaciji
Ljubljane lahko govorimo šele po potresu, ki je leta 1895 uničil kar deset odstotkov zgradb,
takrat se je začela rekonstrukcija in s tem zametki urbanističnega planiranja mesta Ljubljane.
Mesto se je pričelo stavbeno širiti iz strogega mestnega jedra proti obrobju. Nastal je mestni
del med starim jedrom in železniško postajo. Ljubljana se je do srede dvajsetega stoletja že
močno spremenila. Na obrobju mesta so se gradili večstanovanjski bloki in hiše, nastajali so
novi parki, širše ulice in mestni trgi. Novo zgrajeni arhitekturni objekti, teatri, muzeji, bolnice,
šole, hoteli, banke, kopališča, industrijske tovarne in drugi objekti so dali mestu novo podobo.
Električni tramvaj je povezal obrobje z mestnim jedrom (Mihelič, 2000).
Stara Ljubljana je bila po drugi svetovni vojni bolj ali manj prepuščena propadanju, hiše se
niso obnavljale, zato so postale zatočišče za mnoge socialno slabše priseljence. Gradnja
stanovanjskih naselij je potekala na mestnem obrobju. Pobuda za prenovo starega mestnega
jedra je prihajala le iz strani strokovnjakov, mestne urbanistične službe, so center prepuščale
občini, čeprav bi prenova mestnega središča pomenila regionalni razvoj, ter razvoj celotne
mestne strukture. V začetku sedemdesetih let so oblikovani prvi sanacijski in revitalizacijski
osnutki, predvsem na račun zmanjkovanja stanovanjskega prostora na obrobju mesta.
Zanimanje za središče mesta začne kazati tudi gospodarski sektor. V tem obdobju se gradijo
nove poslovne zgradbe, ki nadomeščajo stare strukture, recimo Bavarski dvor, Maksimarket
in Plava laguna. Prenova Stare Ljubljane je postavljena v ozadje, saj rušenje ni dopustno
zaradi spominske zaščite stavb, stanovalci pa bi potrebovali nadomestna stanovanja. Največ
zanimanja za prenovo starega mestnega jedra je prišlo s strani zasebnih podjetnikov, ki bi na
prenovljenem območju odprli butike in lokale. Prenova je v sedemdesetih letih finančno
zahtevna, območje pa močno osiromašeno in s strani obiskovalcev zapuščeno. Revitalizacija
se začne šele s pojavom bolšje tržnice na »odprtem prostoru«, ki med vikendi poleg
dodatnega zaslužka za nekatere mestne prebivalce (dodatni zaslužek so meščani lahko
ustvarili na tržnici s šivanjem oblek, prodajo umetniških izdelkov, spominkov, prehrambenih
izdelkov ipd.), privabi množice obiskovalcev v mestno središče. Tako je bilo mestno središče
na novo odkrita lokacija, ki je pomenila pomembni odprti prostor, točko srečevanj, prireditev,
dogodkov, vikend izletov v mesto in nenazadnje nakupov. »Stari del mesta postane
identifikacijski simbol prebivalcev.« (Verlič, 1999, str. 64).
Obnavljala se je predvsem infrastruktura, za sanacijo fasad je zmanjkovalo finančnega fonda,
tako da do celovite obnove območja nikoli ne pride. Kljub temu pa cene nepremičnin močno
zrastejo. »Stara Ljubljana je tako edinstven primer revitalizacije, kjer do končne fizične
prenove zgradb ni prišlo, pa vendar je mesto postalo trgovski, turistični, socialni in kulturni
prostor, ki je povsem zapolnil nekdaj izpraznjeno strukturo območja. Ekonomska in socialna
revitalizacija je tako prehitela fizično obnovo projektov, saj je zanjo zmanjkovalo sistemskih
sredstev. » (Verlič, 1999, str. 64).
Poleg zasebnikov prične majhne lokale v središču mesta prevzemati tudi družbeni sektor,
predvsem kot dobro naložbo za nakup pod posebnimi pogoji, saj so se začeli zavedati
potencialne vrednosti mestnega središča. Že zgolj opcija revitalizacije in prenove Stare
Ljubljane je dvignila cene nepremičnin in s tem odprla vprašanje dobre naložbe in kapitala ter
povečanje ugleda. Staro mestno središče postane priljubljeno mestno shajališče in središče
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novih dejavnosti konec osemdesetih let. »Staro mesto je torej več kot le kulturno spomeniška
tradicija in gospodarski potencial, postane »lokacija« družbene alternative in civilne pobude«
(Verlič, 1999, str. 66).
Ljubljana je doživljala nizko stopnjo urbanizacije vse do 1960, nato pa se s pospešeno
industrializacijo, število ljudi v mestih poveča. Že leta 1953 so soseske Trnovo, Moste in
Bežigrad prištevali k mestu, v osemdesetih pa se je rob mesta pomaknil dlje od Črnuč, Jarš,
Polja, Podutika in Šentvida. V letih med 1980 in 1990 se pod Ljubljano prišteje še Bizovik,
Dobrunje, Fužine, Polje, Hrastje, Obrije, Sneberje, Tacen, Zalog, Sostro idr. Mesto je pred
vojno merilo 13 km2 leta 1991 pa že 140 km2 (Mihelič, 2000).
Močno urbanizacijo vse do konca sedemdesetih let dvajsetega stoletja, se povezuje predvsem
z množičnim priseljevanjem v mesto in posledično postopnim povečevanjem naravnega
prirastka mestnega prebivalstva. Podatki kažejo, da se je med leti 1945 in 1964 v mesto
Ljubljana priselilo 46779 ljudi, v mestu pa je bilo rojenih le 26628 oseb. Med leti 1980 in
1993 pa je od skupnega prirastka, ki je dosegel 18462 prebivalcev, na migracijska gibanja
odpadlo le še 409 prebivalcev. Priseljevanje posebno iz republik bivše Jugoslavije se je
nadaljevalo tudi po letu 1980, vendar pa se je začel tudi proces suburbanizacije, ko se je del
mestnega prebivalstva odselil na mestno obrobje. Po letu 1980 se začne rast prebivalstva v
mestu umirjati, na račun polnjenja predmestij. Proces suburbanizacije je konec osemdesetih
po številčnosti presegel proces urbanizacije, ki pa se je še nadaljevala. Klasična urbanizacija
je zajela predvsem prebivalstvo iz manj razvitih območij Slovenije in držav nekdanje
Jugoslavije. Prostorsko je bila migracijska dinamika v Ljubljani različna glede na posamezna
obdobja. Ob splošnem hitrem naraščanju prebivalstva v Ljubljani pa je bila dinamika gibanja
prebivalstva po posameznih delih mesta zelo različna. V prvem povojnem obdobju, je najvišjo
migracijsko rast dosegla Šiška, povečalo se je tudi število stanovalcev v mestnem centru, ki
so se priselili v nacionalizirana stanovanja. Do šestdesetih let je bilo priseljevanje
najštevilčnejše za Bežigradom, v Šiški, Mostah in na Viču, kjer so zrasle nove blokovske
soseske. V letih med 1960-1970 se je prebivalstvo relativno najbolj povečalo, zopet kot
posledica intenzivne gradnje blokovskih sosesk v Mostah, za Bežigradom in na Rudniku,
mestno središče pa je zajel proces citizacije in depopulacije. Proces suburbanizacije se je
čedalje bolj krepil, število prebivalcev v mestnem središču pa je začelo upadati.

Nekatere
mestne
četrti
mesta
Ljubljane
Center
Moste
Bežigrad
Šiška
VičRudnik
Polje
Jarše
Stožice
Črnuče

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2006
Podatki
MNZ*

38259
10891
11501
14139
23809

42076
11393
13691
20350
25830

43468
14648
22575
24869
29806

40134
22817
30522
38861
41519

32285
36665
311526
49513
43237

28921
41892
31614
48661
46194

24119
22163*
32305*
31643*
-*

1551
316
616
1123

1639
381
855
1502

2152
495
1209
2267

3205
510
1330
3391

5204
423
10956
5102

5045
1713
11226
7741

18461*
13612*
-*
11060*
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Preglednica1: Število prebivalcev med leti 1948-2001 po nekaterih mestnih četrtih (povzeti vir: Rebernik, 2004
in za leto 2006: MNZ: Centralni register prebivalstva za 31.12.2006.)

Nekatere
mestne
četrti
mesta
Ljubljane
Center
Moste
Bežigrad
Šiška
VičRudnik
Polje
Jarše

Indeks
1953/1961 1961/1971 1971/1981 1981/1991 1991/2006
1948/1953
*

109
104
119
143
108

103
128
164
122
115

92
155
135
156
139

80
160
103
127
104

89
114
100
98
106

83
-*
-*
-*
-*

105
120

131
129

148
103

162
82

96
404

-*
-*

Stožice
Črnuče

138
133

141
150

110
149

823
150

102
151

-**
-*

Preglednica 2: Indeksi rasti števila prebivalstva po posameznih mestnih četrtih med leti 1948-2001 (povzeti vir:
Rebernik, 2004)

Upadanje prebivalstva je najbolj izrazito v mestnem središču, predvsem na račun izrinjanja
bivalne funkcije zaradi trgovskih in poslovnih dejavnosti. Največjo prebivalstveno rast po letu
1980 dosežejo naselja Brezovica pri Ljubljani, Dolsko, Golo Brdo, Horjul, Ig, Lavrica,
Notranje Gorice, Pijava Gorica, Podkraj, Preserje, Škofljica, Vnanje Gorice itd.. V ožjem
mestnem območju raste prebivalstvo v naseljih: Fužine, Črnuče, Dravlje, Nove Stožice,
Zupančičeva jama. Po letu 1991 doživi Ljubljanska urbana regija hiter gospodarski razvoj,
povečajo se migracije, suburbanizacija začne prehajati v counterurbanizacijo, periurbanizacijo
in eksurbanizacijo, v mestnem središču Ljubljane se okrepita procesa reurbanizacije in
gentrifikacije. Najprej se reurbanizacija pojavi na območju med Resljevo ulico, Kotnikovo in
Metelkovo ulico, Stari Ljubljani in Taboru, predvsem zaradi prenove stanovanjskega fonda
(http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/Dela_22/012_rebernik.pdf).
Ob splošnem pomanjkanju zazidljivih stavbnih zemljišč, visokem povpraševanju in visokih
cenah nepremičnin v centru mesta, je lokacija Center mesta postala zanimiva za prebivalce z
večjim osebnim dohodkom in zasebne investitorje. Stanovanjski predeli kot so Poljane,
Trnovo, Tabor in Stara Ljubljana tako doživljajo gentrifikacijo in reurbanizacijo (Rebernik,
2004).

*

Podatki iz leta 2006 in 1991 med seboj niso primerljivi, ker je prišlo do spremembe teritorialnih enot četrtnih
skupnosti, zato je zajeti vzorec prebivalstva neprimerljiv z leti prej. Četrtna skupnost Center se teritorialno ne
spremeni.
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4.2.3.2. Ponudba storitev v centru Ljubljane po letu 1990

Za konec 90 let je bilo za Ljubljano značilno širjenje trgovske ponudbe in s tem selitve
trgovcev iz mestnega jedra na obrobje. Ponudba je bila poslovno usmerjena in je kupcem
ponudila različne vrste proizvodov, obenem pa številne spremljajoče storitve. Ponudba na
obrobju, ki je bila integrirana v prostor množične potrošnje, je bila s strani medijev močno
promovirana (Trgovina na drobno v mestni občini Ljubljana, 2002).
Globalizacija je povzročila rast kulturne potrošnje, ki ima korenine v stapljanju visoke in
nizke kulture in pomeni neko popularno, standardizirano univerzalno množično kulturo, ki je
močno promovirana s strani medijev. Standardizacija okusov, ko potrošnikom postane všeč
tisto kar je popularno, ker nočejo izstopati, zaostajati, je povzročila, da so se prostori
potrošnje v mnogih mestnih središčih skozi oči potrošnikov po ambientalni vrednosti izenačili
s prostori kulturne potrošnje na mestnem obrobju. Vzpon popularne kulture so najbolj
izkoristili prostori potrošnje na mestnem obrobju, saj potrošnika bolj kot sama lokacija
potrošnje zanima dostop do prostora potrošnje. S preusmeritvijo tokov obiskovalcev iz
mestnega jedra je začelo izginjati tudi flanerstvo-ulična množica, ki je vedno predstavljala
element urbanosti (Uršič, 2003).
Ožji mestni center je težje obnovljiv, zaradi spomeniško varstvenih določb. Odpirajo se lokali
in butiki, revitalizacija pa je zaživela predvsem z uvedbo bolšje tržnice. Ideja odprtega trga,
je privabila ob koncu tedna v center množice ljudi. Tako so stanovalci odkrili, center kot
pomembno lokacijo, javni prostor, kjer se vedno nekaj dogaja, od prireditev, do družabnih
srečanj. Sredstva so bila namenjena izboljšanju infrastrukture, manj pa obnovi hiš. V ospredju
je bila bolj ekonomska in socialna revitalizacija, pred fizičnimi obnovitvenimi projekti.
Stanovati v mestnem centru je postalo simbol ugleda in dobre kapitalske naložbe (Verlič,
1999).
V Ljubljani je po podatkih po letu 1990 več čevljarjev, urarjev, knjigovezov, zlatarjev in
krojačev opustilo obrtno dejavnost, nadomestili so jih frizerji in ponudniki storitev za nego
telesa. Trgovska prodaja v središču mesta je povezana s prodajo tekstila in obutve. Mestno
središče odpira luksuzne tekstilne trgovine kot so Mass, Limoni, Mango, Armani, Zara,
Benetton, Escada, Hugo Boss, Max Mara, lacoste, Dolce Gabbana, Perla, Koto, gre za butične
trgovine z izdelki višjega cenovnega razreda. V mestnem središču se nahajajo trgovine s
kozmetiko kot so Müller, Lancõme, parfumerije itd.), luksuzne trgovine izdelkov za dom
(Status, Kokoška, Fendi, L'Occitane, Ligne Rosset itd.. Potrošniki izdelke višjega cenovnega
razreda lahko kupijo v središču mesta. Oblikujejo se butične trgovine, ki v nasprotju z
množičnim potrošnim nakupovanjem spodbujajo flanerstvo. Problem predstavljajo trgovine z
osnovnimi življenjskimi potrebščinami, ki jih močno primanjkuje. Samo kot podatek, med
letom 1996 in 2000 se je število živilskih trgovin na drobno v centru mesta zmanjšalo iz 200
na 42. Za tovrsten problem bi morale poskrbeti lokalne oblasti z ugodnejšimi pogoji za
poslovanje in tako preprečiti zapiranje trgovin (Trgovina na drobno v Mestni občini
Ljubljana, 2002).
Iz centra mesta Ljubljane se v zadnjih desetih letih selijo poleg trgovine še nekatere kulturne
institucije, kot so kino, gledališče in finančne institucije, banke in zavarovalnice. Mestno
središče s tem še naprej izgublja dejavnosti in aktivnosti, se oži, v trgovskih ulicah pa
nastajajo prazne vrzeli, ali pa se naseljujejo imenitne prodajalne. Zaradi nižanja stroškov
obratovanja se seli tudi trgovina z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, staranje
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prebivalstva še bolj narekuje k nastajajočim trendom. To je z vidika zadovoljevanja osnovnih
življenjskih potreb stanujočih nesprejemljivo. Frekvenčnost trgovin z osnovnimi živili bi
morala biti v prostorskem okviru višja, tako da bi tudi ostarelo prebivalstvo, ki je manj
mobilno, imelo boljši dostop do nujnih potrebščin (Tomšič, 2004).
Rešitve so mogoče s procesom trženja mesta kot urbanega produkta, s spremenjeno ponudbo
urbanega turizma. Turizem narekuje potrošnjo, zato je potrebno zagotoviti ustrezno ponudbo
(Trgovina na drobno v mestni občini Ljubljana, 2002).
Ljubljana ima dobro verigo gostinske ponudbe, ki vključuje tako lokale, bare, kavarne in
restavracije. Slednje poudarjajo kvaliteto in raznolikost, kulinarična ponudba pa postaja vse
bolj internacionalizirana (mehiška, kitajska, grška, francoska, japonska kuhinja idr.).
Konkurenca med lokali je velika, nočni klubi in diskoteke pa imajo enako ponudbo, glasbo,
enak zapiralni čas, cene pijač (Tomšič, 2004).
Stilska diferenciacija mesta Ljubljane je po mojem mnenju še vedno zelo nizka zaradi
majhnosti. Ljubljana bi lahko ponudila tematske lokale in bare, kot je to na primer v Londonu
(Ice Club, klub kjer je ambient narejen iz ledu, tudi pijačo strežejo iz ledenih kozarcev,
obiskovalci dobijo termo obleko; ali pa Roller pubi, kjer imajo obiskovalci možnost
kotalkanja na disco glasbo idr.). Seveda pa vsaka javna prireditev v tako majhnem mestnem
jedru, ki je tudi stanovanjska četrt, lahko predstavlja konflikt za stanovalce in prireditelje.
Mesta, tudi Ljubljana, so vse bolj prizorišče uporabnikov ne več izključno rezidentov.
Reurbanizacija, poleg bivanjskih procesov, zajema tudi oživitev kulturno-storitvenih funkcij v
središču mesta in na ta način omogoča revitalizacijo. Uporabniki mesta so iz različnih
geografskih, statusnih, etičnih ozadij, lahko gre za začasne in občasne rezidente, študente,
poslovneže, ki uporabljajo kulturno-storitvene funkcije. Sodobna mesta postajajo tako zelo
heterogena in postmoderno strukturno slojevita (glede na življenjski stil, samska, istospolno
usmerjeni, umetniki, znanstveniki, pari brez otrok, pripadniki raznih manjšin, itd). Gre za
višje dohodkovne skupine priseljenih. Problem odseljevanja srednjih slojev iz središča mest je
tudi v neprimernem stanovanjskem fondu, saj so stanovanja zaradi zaščitene stanovanjske
funkcije ali varstvenega režima predraga, tako se spreminja namembnost objektov v središču
mesta. Rešitev gre iskati v smeri subvencij, za razliko med povprečno ceno podobnega
stanovanja in tisto, ki zagotavlja prenovo pod spomeniško varstvenim režimom, ali pa v
procesu citizacije (Verlič, 1999).
Središča mest rehabilitirajo izobraževalne in kulturne dejavnosti, zaščitijo stanovanjsko
okolje, socialne probleme rešujejo z doseljevanjem novih prebivalcev. Prisotna je delna
stanovanjska izraba v objektih. Omeji se promet, razvija se kulturni in gospodarski turizem,
prednost imajo take dejavnosti, ki spodbujajo potrošništvo. Najhitreje rastoče storitvene
dejavnosti zadnjih nekaj let v Ljubljani so bančništvo, borzno posredništvo, oglaševanje,
kultura, vizualne oblike proizvodnje. Največji procent prodajaln je izven centra na območju
stanovanjskih sosesk in nakupovalnih središč, po podatkih iz leta 2002, je 43% prodajaln
(predvsem prehrambene in gospodinjsko usmerjene ter prodajalne z obleko in obutvijo) v
centru mesta. Največ prodajnih površin imajo nakupovalna središča (BTC, Rudnik, Vič,
Šentvid, Brdo). Najbolj številne so prehrambene, gospodinjske prodajalne in prodajalne z
obutvijo, oblačili, manj številne so prodajalne s parfumerijo, slikami, športom in zdravo
prehrano na območju MOL. Po podatkih iz leta 2003 je bila ponudba izdelkov za knjige,
slike, nakit in parfumerijo, obleko in obutev večja v centru, kot na območju celotne mestne
občine. Po prodajalnah površinah so največji prostor v centru mesta zasedle blagovnice in
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trgovine z obleko in obutvijo. Podatki tudi kažejo da se je v obdobju od 1999-2003
spremenila prodajna površina trgovin na območju MOL-a, število prodajaln je ostalo
približno enako. Na območju centra se je število prodajaln zmanjšalo za 5,4%, prodajna
površina pa za 3,2%. V centru mesta se je v obdobju med 1999-2002 zmanjšalo število
prodajaln z obleko in obutvijo, izdelki za notranjo opremo, izdelki za šport in prosti čas,
prodajalne s knjigami, slikami, nakitom in parfumerijo, ter blagovnice, naraslo je število
prehrambenih prodajaln. Vzroki za zaprtje trgovin v centru mesta so nerentabilnost
poslovanja, preveliki stroški glede na prodajo, premajhne prodajalne površine in slaba
dostopnost (parkirišča). Prednosti mestnega središča so središče mesta, bližina tržnice in
določene skupine kupcev (poslovni kupci, šolarji, študentje, mladi in starejši posamezniki),
zvestoba kupcev ter prisotnost svetovno znanih znamk (Trgovina na drobno v mestni občini
Ljubljana v letu 2002, 2003).
Slabosti centra so urbanistična, komunalna in prometna neurejenost, predvsem težave s
parkiranjem, selitev in zapiranje prodajaln v centru in s tem prostočasnih dejavnosti. Poleg
tega pada pestrost programa, trgovin, obrti, primanjkujeta slovenska ponudba in proizvodi,
premalo je prestižnih prodajaln. Problem predstavlja odpiralni čas trgovin in nizka promocija.
Poleg naštetega je tu še neurejena razsvetljava, čistoča, neurejene fasade in izložbe, problem
dostave blaga, selitev kina v BTC, previsoke najemnine, večanje manj kakovostne in
preživete ponudbe. Prednosti trgovskih centrov so brezplačno parkiranje, dobra organizacija,
urejeno lastništvo, urejenost okolja, celovitost in široka paleta ponudbe, cenovna konkurenca,
dobra ponudba, povečevanje obiska zaradi raznolike ponudbe na enem mestu
(http://www.ljubljana.sms.si/smernice.htm).

4.2.3.3. Prometna ureditev mestnega jedra Ljubljane

Ljubljana je s svojo kotlinsko lego središče slovenskega prometnega križa, preko katerega
potekajo nacionalni kot tudi mednarodni prometni tokovi, kar ji daje izrazito tranzitni značaj.
Glavne prometne vpadnice, ki vodijo v središče mesta so štiri in sicer iz jugozahodne
jugovzhodne, severozahodne in severovzhodne smeri slovenskega prostora. Ker je obenem
tudi glavno mesto ima široko gravitacijsko zaledje in je območje vsakodnevnih delovnih
migracij okoliškega prebivalstva. Še posebej koncept krakastega razvoja mesta, z nizanjem
stanovanjskih sosesk vzdolž glavnih prometnih vpadnic, je povzročil nesluten razvoj
individualnega motornega prometa. Nadaljnje širjenje poselitve v smeri krakov navzven in
pozidava po načinu plomb med kraki je zaradi slabših povezav med vpadnicami, zaostrila
prometne razmere v središču mesta. Kljub mestni obvoznici, promet še vedno deloma poteka
skozi mestno središče. Ljubljana v času prometnih konic močno obremenjena, prisotni so
prometni zamaški in zastoji, še posebej v mestnem središču, kjer obenem primanjkuje
parkirnih površin (Rus, 1997).
Ko je osebni avtomobil postal statusni simbol, mestni promet skupaj s strukturo mesta pa se
mu je začel podrejati in je povzročil upad javnega potniškega prometa, spremenjene
prostorske razmestitve dejavnosti v mestu in praznjenje mestnega središča, je postalo jasno,
da je potrebno spremeniti mestni prometni režim. Potrebno je uvesti represivne ukrepe v
prometnem režimu, tako glede dostopnosti določenih delov mestnih območij, kakor
obdavčitve vozil, uporabe vozil in plačevanja pristojbin za uporabo cest in mestnih površin.
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Za reševanje nevzdržnih prometnih razmer je treba pospeševati javni množični potniški
promet, spodbujati varno kolesarstvo in peš promet. Ustrezna rešitev so tudi »park and drive«
sistemi, tangencialne povezave med kraki mestne pozidave, ter gradnja večjih garaž na
obrobju mesta. Osebni avtomobil je najmanj učinkovito prevozno sredstvo v središčih mest,
saj so ulice ozke in ni dovolj parkirnih površin, zato je zmanjšana dostopnost do kulturnih,
poslovnih, trgovskih, šolskih in drugih storitvenih dejavnosti ter infrastrukture. Za dejavnosti,
ki niso odvisne od neposredne interakcije med seboj ali uporabniki je treba poiskati prostor
izven ožjega mestnega središča, prav tako tudi za dejavnosti, ki pritegujejo veliko
individualnega in tovornega motornega prometa (Mušič, 1993).
V Evropskih mestih (npr. Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Graz idr.) z različnimi ukrepi
spodbujajo javni prevoz, souporabo avtomobila in vožnjo s kolesom, z namenom zmanjšane
rabe osebnih avtomobilov v mestnih jedrih. S tem zmanjšujejo količino izpušnih plinov in
ustvarjajo bolj zdravo mestno okolje. Glavnina Evropskih mest je pričela urejati cone zaprte
za osebni promet, oziroma peš cone v začetku 1960, z izgradnjo velikih parkirnih površin na
obrobju peš con. Še posebno aktivisti za revitalizacijo starih mestnih središč so si prizadevali
za oblikovanje con zaprtih za osebni promet. Kopenhagen je primer največjega in
najstarejšega mestnega jedra, zaprtega za osebni promet (Lokar, 2007).
Večja mesta so z namenom zaščite mestnih historičnih središč uvedla okolju prijazne
prometne politike, z ureditvijo in oblikovanjem con za peš promet ali t.i. »pedestrian zones«.
Peš cone so rezervirane le za pešce in ustvarjajo varno okolje, primerno za nakupovanje brez
osebnih vozil. Peš cone so z bitvami zaključeno območje namenjeno pešcem, za vozila so
dostopna le ob posebnih dovolilnicah, intervencijah in dostavi blaga. Navadno so historična
mestna središča z vidika prometne dostopnosti manj primerna za osebni promet, saj jih
povezuje sistem ozkih ulic, katerih izraba naj bi bila v času nastanka namenjena pešcem in
konjski vpregi. Prav z vidika varstva kulturne dediščine in varovanja okolja pred
onesnaženjem in hrupom, so se mesta odločila za zaprtje historičnih mestnih središč za osebni
in javni mestni promet. Posledice takšnih politik so za mestno središče prinesle tako slabosti
kot številne koristi. Kot že omenjeno, se je iz mestnih središč izselila trgovinska dejavnost,
skupaj z nekaterimi spremljajočimi dejavnostmi, kar je imelo za posledico praznjenje in
zamiranje mestnih središč. Povečan problem predstavlja tudi mirujoč promet izven peš con, ki
ga mestne oblasti rešujejo z uvedbo parkirnin, višjih sankcij za tiste, ki ne upoštevajo
prometnih predpisov, gradnjo parkirnih hiš, izgradnjo večjih parkirnih površin na območjih
izven mestnega središča ter večjo pretočnostjo javnega potniškega prometa mestnih
avtobusov. Glavne koristi zaprtja mestnih središč za osebni promet pa je vsekakor povečanje
privlačnosti mestnih središč za sprehajanje, nakupovanje, turizem in gostinsko dejavnost.
Tudi lokalno prebivalstvo je pridobilo na čistejšem in manj hrupnem okolju, izgubilo pa na
prometni dostopnosti, saj so primorani avto pustiti izven peš con (Streets for people, 1974).
»Mesto kratkih poti« je urbanistični cilj, ki stremi k uveljaviti hitrosti pešca v mestu. Pri tem
gre za zadovoljevanje življenjskih potreb po bivanju, preživljanju prostega časa, delu,
nakupovanju, kulturi na manjšem območju, obvladljivem peš. Majhna hitrost pešca omogoči
razvoj pestrosti dejavnosti znotraj grajenega območja. Racionalnost prostora bi bilo možno
doseči z vertikalno gradnjo in povezanostjo trgovskih, poslovnih in bivanjskih funkcij. Tako
bi se z raznoliko ponudbo v določenih delih mesta zmanjšala potreba po prevozih z
avtomobilom (Lokar, 2007).
V peš conah se oblikuje takšna izraba prostora, ki ni vezana na transport, kot je to recimo v
primeru industrije, ki za obratovanje potrebuje ustrezen dostop vozil, materialov in delovnih
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strojev. Avtomobilski saloni in bencinske postaje ne sodijo v prostor pešca. Tudi
specializirane trgovine, ki prodajajo na primer pohištvo v peš coni ne morejo obratovati.
Nasprotno menim, da trgovine z mešanim blagom lahko dobro poslujejo, saj so odvisne od
kupcev, ki se pripeljejo s kolesom, javnim prevozom ali peš. Ti količinsko sicer ne opravijo
velikega nakupa, so pa ti nakupi pogostejši, večja pogostost nakupov pa pomeni večjo
zapravljivost. Takšni kupci zapravijo več kot tisti, ki se enkrat mesečno z avtom pripeljejo v
večja nakupovalna središča, saj opravljajo nakupe večkrat. Raziskave so pokazale, da zaprtje
območja za promet pomeni pozitivni učinek na prodajo oziroma zvišanje prodaje. Historično
središče mesta, ki je zaprto za promet s časom postane mesto, kamor se obiskovalci in turisti
hodijo zabavat, izobraževat, sprehajat, nakupovat, posedat v lokale, obiskovat muzeje in
druge kulturne ustanove. Izraba prostora se tako nameni storitvenim dejavnostim, hotelirstvu,
butikom in turizmu. V večini primerov se spremenita kvaliteta in tip trgovske ponudbe, pri
čemer prevlada tip luksuznih in butičnih trgovin in specialne ponudbe. Še vedno pa velja, da
morajo trgovine za uspešnost, kupcu zagotoviti lahek dostop, varnost in vitalno ekonomsko
podobo. Turistična dejavnost profitira, kadar sta v peš conah združeni funkciji nakupovanja in
ogledov. Maksimalen ekonomski potencial v neki peš coni je dosežen, kadar cona združuje
dnevne kot tudi nočne aktivnosti in dogajanje. (Streets for people, 1974 in Brambilla, 1979).
Mesta so peš cone uredila v prijetno okolje, ki je zasajeno z drevjem in drugim okrasnim
zelenjem, postavljene so bile počivalne klopi, igrala, vodnjaki in drugi ambientalno privlačni
elementi, ki privabljajo nakupovalce in ostale obiskovalce (http://en.wikipedia.org/wiki/Autofree_zones, 2.11.2007).
Mestno jedro Ljubljane, ki je ponekod zaprto za osebni promet in z novimi spremembami tudi
javni mestni avtobusni promet, je majhno in lahko prehodno ter tako z vidika turizma zelo
zanimivo. Prešernov trg je dokončno postal zaprt za promet s septembrom 2007, prav tako
tudi Cankarjeva ulica med Namo in restavracijo Joe Peñas, Wolfova, del Trubarjeve,
Miklošičeve, Adamič-Lundrovega nabrežja, ter Stritarjeva do križišča z Mačkovo. Največ
sprememb je bil pri tem deležen mestni potniški promet, s spremenjenimi voznimi progami.
Prebivalci ožjega mestnega središča, ki so imeli dovolilnice za parkiranje avtomobilov, bodo
dobili parkirna mesta na Kongresnem trgu in bližnjih parkirnih hišah. Ulice mestnega jedra so
postale zaprte za promet, varnostni količki, pa bodo spuščeni le ob določenih urah za
intervencije, dostavo ter vozila Snage. Takšna ureditev je mnogo bolj prijazna do pešcev in
turistov, saj si bodo lahko v miru ogledovali mesto, nakupovali, s tem bo živahnost mestnega
jedra še podkrepljena. Menim, da bo zaprtje mestnega jedra za promet vplivalo na oblikovanje
bolj varnega, manj onesnaženega in turistu bolj privlačnega okolja. Povečalo se bo zanimanje
za kolesarjenje. Kolo kot prevozno sredstvo v mestu Ljubljana, bi moralo biti več kot
primerna alternativa ostalim oblikam prevoza, saj je mesto Ljubljana relativno majhno po
površini (s kolesom prevozno), podnebne razmere so tekom leta bolj ali manj ugodne, v prid
kolesu so tudi reliefne razmere, saj ni večjih klančin. Prevoz s kolesom ne povzroča hrupa in
onesnaženja, ohranja spomenike in zelenice, zmanjšuje propadanje cestnih površin in s tem
potrebe po novih cestnih površinah, omogoča bolj smotrno izrabo površin, saj zaseda manj
prostora, povečuje privlačnost mestnih središč (trgovin, kulture, rekreacije, družabnega
življenja), povečuje pretok in mobilnost v mestih ter zmanjšuje prometne zastoje ter s tem
ekonomske stroške. Umik osebnega avtomobila in javnega potniškega prometa z javnega
mestnega prostora, daje tako možnost drugačne izrabe mestnega prostora, na primer
oblikovanje prostora za družabne prireditve, srečanja, izobraževanje, koncerte idr..
Izboljša se kakovost življenja v mestnih središčih, privlačnost za bivanje, obenem se zmanjša
propadanje kulturno zgodovinskih spomenikov in stroški njihovega vzdrževanja
(Kolesarjenje-za lepšo prihodnost mest, 2001).
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Zemljevid 2: mesto Ljubljana v merilu 1:5.403, območje zaprto za promet (rdeča oznaka)
vendar ponekod dostopno za parkiranje (modra oznaka) (http://turizem.gis.ljubljana.si/).
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5. TURIZEM

5.1. SPLOŠNI POJMI
Po WTO (1991) je definicija turizma: »turizem so vse aktivnosti ljudi, ki so usmerjene v
potovanja in bivanja v krajih, ki niso njihova glavna ali stalna bivališča, zaradi počitka, posla,
ali kakega drugega namena« (povzeto po Karadžić, 2002, str. 3).
Turizem in kultura sta bila v Evropi že od nekdaj močno povezana, zaradi široke palete
ponudbe historičnih znamenitosti in kulture civilizacij. Obliko turizma so poznali že Stari
Egipčani, Babilonci, Perzijci, ki so potovali bodisi zaradi zdravstvenih, verskih, športnih ali
glasbenih vzgibov. Sledili so Grki, katerih potovanja so bila vezana na ogled olimpijskih iger
ali verskih dogodkov, zdraviliških vrelcev ali svetišč. V rimski državi se je potovalo zaradi
počitka in zabave, obiskovala so se zdravilišča, kopališča in kraji, kjer so prirejali gladiatorske
igre. Fevdalizem in srednji vek sta bila čas prirejanja viteških turnirjev in obiska romarskih
središč. Šele obdobje renesanse in humanizma prinese zanimanje za kulturna in znanstvena
središča, ter z njimi povezana poučna potovanja, ki so se jih udeleževali premožni in
izobraženi sloji. Pravi začetki turistične industrije tako segajo v 17 stoletje, v Veliko Britanijo
od koder so premožnejši sloji, aristokrati potovali v Evropo z namenom izobraževanja.
Ponavadi v spremstvu učitelja so potovali skozi Francijo, Italijo, Nemčijo, Švico in
Nizozemsko, v kraje povezane s starodavnimi kulturami. V 18. stoletju se je turizem
premožnejših komercializiral in prenesel tudi na srednje sloje, kar je obenem zmanjšalo
izobraževalni namen potovanj. Poudarek je bil bolj na romantičnem opazovanju in doživljanju
pokrajine in mest, uživanju in zabavnih doživetjih. V času, ko so turisti nabirali turistične
izkušnje po Evropi, so se v nastajajočih muzejih zbirali znameniti artefakti iz celega sveta.
Muzeji so tako v 18. in 19. stoletju predstavljali zbirko znamenitosti in dragocenih predmetov,
skozi katere so se manifestirale ideje o svetovnih kulturah ter njihovih dosežkih.
Modernizacija in napredek pa se nista kazala le skozi muzejske zbirke narodov, temveč tudi z
industrijskimi dosežki, ki so se kazali neposredno v okolju naroda. Muzeji, ekshibicije in
druge oblike kulturnih manifestacij za javno potrošništvo so pospešile turistično industrijo.
Oblikovali so se novi turistični proizvodi in paketni izleti. 18. stoletje je postal čas, ko so se
premožnejši sloji v Evropi odločali za potovanja zaradi zdravja ali zaradi kulturnih
znamenitosti.
Kulturni motiv potovanj je bil v ospredju vse do svetovne vojne, v letih pred drugo svetovno
vojno je bil turizem še vedno privilegij manjšine, povojni čas pa je prinesel gospodarsko rast,
povečano potrošništvo, s tem pa tudi turistično povpraševanje in potrošnjo. Glavni motiv
turističnih potovanj so postale južno sredozemske destinacije, ki so ponujale »3S« (sonce,
morje, pesek). V šestdesetih letih je porasel masovni turizem, ki je ponujal standardizirane
proizvode, kulturni motiv je bil v ozadju. Evropsko turistično tržišče se je v 70'/80'
segmentiralo v različne tržne niše, glede na sezonsko ponudbo, tip turista (mladi, starejši
turisti), destinacijo in potovalno motivacijo (aktivne počitnice) (Jeršič, 1991 in Richards,
1996).
Beseda turizem je izpeljana iz besede tour, ki pomeni krožno gibanje, potovanje. »Turizem je
po (Hunzigerju in Krampfu, 1942) splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in
bivanja tujcev v nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano
s pridobitno dejavnostjo« (povzeto po Karadžić, 2002, str.3).
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V ožjem smislu so turisti obiskovalci nekega kraja z namenom kulturnega ali rekreacijskega
udejstvovanja, v širšem smislu pa obiskovalci, ki pridejo v nek kraj zaradi poslovnih dolžnosti
ali izobraževanja.
Poleg tega, da turizem pomeni začasno krajše gibanje ljudi izven območja kjer bivajo in
delajo, pomeni turizem tudi dnevni izlet ali ekskurzijo. WTO definira turizem kot aktivnosti
oseb, v času njihovega potovanja in bivanja, izven območja stalnega prebivališča, ki traja
manj kot eno leto, z namenom zabavanja, poslovnih idr. obveznosti. WTO loči med turisti, ki
potujejo dalj kot 24 ur in izletniki, katerih potovanje traja manj kot 24 ur (http://www.worldtourism.org/sustainable/top/concepts.htm, 2002).
Obiskovalec je posameznik, ki obišče nek kraj, ki ni njegovo stalno prebivališče, ne glede na
motiv, razen če v njem ne opravlja svoje zaposlitvene dejavnosti. Obiskovalci so bodisi turisti
ali pa izletniki. Turisti so vsi obiskovalci, ki se v kraju zadržujejo najmanj 24 ur, bodisi
zaradi rekreacijskih vzgibov, izobraževanja, zdravljenja, športa, zabave, počitka ali verskih
razlogov ali poslovnih razlogov. Izletniki pa so vsi obiskovalci, katerih obisk v določenem
kraju traja manj kot 24 ur.
Po izvoru je turist domači ali tuji:
Domači turist je oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki začasno prebiva v kakem
drugem kraju Slovenije ter tam prenoči vsaj eno noč, v turističnem namestitvenem objektu.
Tuji turist je oseba iz tujine, ki začasno biva v kakem kraju v Sloveniji ter tam prenoči vsaj
eno noč, v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu (SURS, 2005, št. 109/7).
Glede na dolžino bivanja:
Stacionarni turizem, kjer turizem več noči zapored preživi v nekem turističnem kraju.
Mobilni turizem, ko se turist le za kratek čas ustavi v določenem kraju, tam prespi, nato pa
potuje naprej, glavna razlika je, da ima za motiv potovanje (Planina, 1996).
Glede na potrebe ločimo turistično potovanje:
- zaradi potrebe po rekreaciji in dobrem počutju
-kulturne potrebe
-želje po stikih z drugimi ljudmi
Glede na motiv ( telesni, fizični, psihični, medosebni, kulturni, statusni, prestižni) turističnega
povpraševanja ločimo:
-kongresni turizem
-kopališki
-zimsko-športni
-zdraviliški
-športni
-kongresni
-izobraževalni/kulturni
-lovski (Jeršič, 1990)
Dejavniki turističnega povpraševanja so denarna sredstva, socialna politika, razpoložljivost
prostega časa, politične razmere, informiranost, potovalne navade, itd.
Turizem lahko negativno ali pozitivno vpliva na količino narodnega dohodka ali bruto domači
proizvod, odvisno ali gre za emitivno ali receptivno turistično območje v katerega se dohodek
steka. Turizem v ekonomskem smislu vpliva na plačilno bilanco, regionalni razvoj,
valorizacijo javnih dobrin, inflacijo ali deflacijo, na zaposlovanje in na gospodarski razvoj.
Poleg ekonomskih vplivov ima turizem tudi ekološko funkcijo (zaščita okolja zaradi turizma),
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kulturno in izobraževalno, zdravstveno (rekreacija), mirovno in politično (krepitev
razumevanja ob spoznavanju kultur). Osnovna značilnost ekonomskega delovanja turizma je
v tem, da je posredno nosilec družbenega proizvoda, saj spodbuja razvoj materialne
proizvodnje, neposredno pa z dotokom dohodka iz drugih držav. Turizem tako vpliva na
izenačevanje regionalnih razlik, dvig zaposlenosti, plačilno bilanco in povečanje storitvenooskrbnih dejavnosti (Jeršič, 1990).
»Turistična ponudba je količina turističnih dobrin, storitev in blaga, namenjenih turistom«
(Jeršič, 1990, str. 34). Turistična ponudba turiste spodbuja k potovalnim navadam in jim
omogoča zadovoljevanje turističnih potreb in želja. Turistične dobrine primarne ponudbe so
vse sestavine, ki niso nastale zaradi turizma, so pa privlačne za turizem. Gre za naravne
pokrajinske vrednote in pokrajinske poteze, družbene in kulturne znamenitosti (kultura,
običaji, šege, navade, jezik, mentaliteta, kulturni in zgodovinski spomeniki, miselnost in
prijaznost ljudi) in splošno infrastrukturo (vsa javna infrastruktura, ki omogoča osnovno
transportno, energetsko, vodno, komunalno oskrbo), ki je osnova in pogoj, da se v določenem
kraju lahko ustvari sekundarna turistična ponudba. Kulturni spomeniki vključujejo arheološka
zemljišča in najdbe, zgodovinske spomenike (območja, naselja ali predmeti, ki imajo za narod
zgodovinski pomen in vrednost), umetnostne in arhitekturne spomenike (stavbe, kipi itd),
urbanistične spomenike (mestna ali vaška naselja, ki so najvišji dosežki v oblikovanju
prostora) in etnološke spomenike (posamezni deli stavb in naselij, ki pripadajo ljudski
umetnosti, skupaj s kulinarično ponudbo, šegami in navadami, glasbo in plesom).
Turistične dobrine sekundarne ponudbe so proizvod človekovega dela, in omogočajo uporabo
primarne ponudbe. To je vsa turistična infrastruktura, od objektov za bivanje in oskrbo do
objektov za posredovanje turističnih storitev (Jeršič, 1990).
Turistična dejavnost je sestavljena gospodarska dejavnost, sestavljena iz osnovnih turističnih
dejavnosti (dejavnosti gostinskih prehrambenih in nastanitvenih obratov ter organiziranja in
prodaje turističnih potovanj), dopolnilne turistične dejavnosti (igralništvo, zabava, kongresi,
prireditve, rekreacija itd.) ter dejavnosti javnega turističnega sektorja (turistična promocija,
kakovost okolja, zagotavljanje informacij in tehnične pomoči turistom itd.).
Turizem ima neposredni in posredni vpliv na promet, trgovino, kmetijstvo, živilsko industrijo,
obrtne storitve, komunalne dejavnosti, bančništvo, zavarovalništvo in negospodarske
dejavnosti-kulturo, šport, zdravstvo, znanost, izobraževanje. Omenjene gospodarske in
negospodarske dejavnosti imajo tudi povraten vpliv in učinke na turistično dejavnost. Poleg
storitev in blaga, ki jih na turističnem trgu ponujajo zgoraj navedene turistične in s turizmom
povezane dejavnosti (sekundarna turistična ponudba), trži turizem tudi prostor oz. okolje v
širšem smislu besede (naravne vrednote, kulturno dediščino, kulturno krajino, kvaliteto
življenja prebivalstva. Organiziranost države in lokalne skupnosti ter njen odnos do okolja in
do gostov je podlaga in pogoj za razvoj sekundarne turistične ponudbe. Obstoj oz. delovanje
le te povratno vpliva na osnovne turistične privlačnosti in jih spremeni v primarno turistično
ponudbo, s čimer se ponudba neke geografske regije zaokroži in oblikuje v turistično
destinacijo, kot cilj potovanja turistov (Tkalčič, 2002).
Iz vsega navedenega lahko izhajam, da turistična dejavnost ni le sredstvo za povečevanje
zaposlovanja, generator nacionalne ekonomije, temveč tudi sredstvo, metoda za razvoj neke
pokrajine ali turističnega kraja. Turizem producira oblikovanje, prisotnost in obstoj tistih
spremljevalnih dejavnosti v nekem kraju, ki so potrebne za zadovoljevanje potreb
obiskovalcev tega kraja. To pa je vsesplošna korist tudi za razvoj nekega kraja in zadovoljstvo
lokalnega prebivalstva. Revitalizacija je mogoča s spodbujanjem razvoja nekega kraja, torej z
vnašanjem tistih elementov in dejavnosti, ki so nujni za zadovoljstvo lokalnega prebivalstva
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in obiskovalcev. Revitalizacija je mogoča z »oživljanjem« prostora z dejavnostmi (trgovina,
šolstvo, gostinstvo, turizem, bančništvo, poslovne dejavnosti, kultura, znanost in zabava idr.),
ki so vsakodnevno prisotne v življenju sodobnega posameznika in z ustvarjanjem takega
bivalnega okolja (prenova stavb, fizični prostor, skrb za čisto urejeno okolje), v katerem se bo
posameznik dobro počutil. Menim, da sta dobro počutje in zadovoljenost potreb, v nekem
okolju, interes vsakega posameznika, ne glede ali gre za domače prebivalstvo ali pa
obiskovalce. Ker je sodobni turist, kot tudi prebivalec (če ima na razpolago finančna sredstva)
lahko zahteven pri izbiri lokacije dopustnikovanja, bivanja, se mora mestna ponudba
prilagajati povpraševanju. Tako na turističnem kot tudi stanovanjskem trgu konkurenca
narašča. Mesta, ki hočejo imeti dober imidž, živahen mestni utrip, morajo oblikovati takšne
razvojne strategije in promocijo, ki bodo ugodno vplivale na mestni razvoj, razvoj turizma in
ostalih dejavnosti ter kvaliteto bivanja lokalnega prebivalstva. Turistična dejavnost v nekem
kraju, ki potrebuje za svoj obstoj tudi ostale gospodarske in negospodarske dejavnosti,
oblikovano mestno infrastrukturo, razvito primarno in sekundarno ponudbo, torej
spodbujevalno vpliva na njihovo oblikovanje (gospodarske in negospodarske dejavnosti,
mestno infrastrukturo itd.) in s tem razvoj mesta.

5.2. TURISTIČNA VLOGA MESTNIH SREDIŠČ
Pomen in videz posameznih delov mesta sta se skozi zgodovino razvoja mesta spreminjala,
mestna središča so ostajala še naprej središča mestnega življenja. Ohranjanje tradicionalnega
videza, zaradi pomena kulturne dediščine, je poleg upravne, kulturne, religiozne in obrtne
funkcije pomembna strategija vseh mest, ki skušajo biti s svojimi specifičnimi značilnostmi
privlačna za turiste. Mestna jedra so tako ohranila pomembne kulturne spomenike, ulice,
avenije, trge, muzeje in ostale kulturne ustanove. Mestna središča so pogosto prostor, kjer
živijo pripadniki različnih etničnih skupin, subkultur, kar je privlačno za turiste, zato so
mestna središča še vedno prizorišča številnih dogajanj, prireditev in mesto druženja ter
srečevanj. Posebej živahne in privlačne so tiste ulice, avenije, kjer so locirani lokali, kavarne
in trgovinice, saj privabljajo turiste s povečanim zanimanjem, primerne so za srečevanja in
sprehajanje množic obiskovalcev. Ulice so zanimive zaradi specifičnega utripa, ki ga
proizvaja gibanje pešcev, mešanje ljudi, srečevanj, stike, opazovanje, kupovanje, zabavo, itd.
Vendar pa je gradnja mestnih obrobnih sosesk in trgovskih centrov, marsikje povzročila
zamrtje mestnih središč, saj se je rekreacijska in nakupovalna funkcija ulic premestila iz
centra mesta na njegovo obrobje. V zadnjem času se intenzivira težnja po revitalizaciji
mestnih jeder s pomočjo prenove, urejanja ulic, trgov, kulturnih spomenikov, oživljanjem
kulturnih in rekreacijskih funkcij ulic. Številni trgi in ulice so namenjeni le pešcem, saj je
omogočeno srečevanje ljudi na brezhrupnih, neonesnaženih ulicah, kar privlači obiskovalce
mest. Stare mestne četrti so privlačne za turiste, saj ponujajo tradicionalne obrtne in trgovske
izdelke, ki govorijo o kulturi in tradiciji nekega naroda (Jeršič, 1990).
Z dobro promocijo in marketingom se turistično ponudbo mest približa tujim obiskovalcem,
vendar pa je za reurbanizacijo mestnih središč potrebno razvijati ekološko trajnostno naravnan
turizem, ki nasprotuje masovni politiki.
Mestna središča, oziroma zgodovinski stari deli mesta, so turistom zanimiva zaradi privlačne
podobe, ki je odraz zgodovine dogajanj nekega mesta, prepleta kulturnih, arhitekturnih,
gradbenih elementov, entitete nekega naroda, njihovih običajev. Kljub temu, da turist zbira
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vtise o mestu kot celoti, ga v prvi vrsti zanima, tisti del mesta, ki je različen od novejših
»globaliziranih in moderniziranih« delov mesta, ki so arhitekturno bolj primerljivi z
modernim načinom gradnje mest po Evropi.
Obiskovalec, je prišel z namenom zbiranja edinstvenih vtisov o mestu in njegovih prebivalcih,
ne z namenom doživljanja njemu že poznanega, videnega (nakupovalni center BTC).
Vendar pa je za uspešnost trženja nekega mesta pomembna tudi sekundarna ponudba, torej ne
le kulturno zgodovinska vrednost, ki jo ima neko mestno središče. Pri uresničevanju
konkurenčnosti sekundarne ponudbe je pomembna inovativnost in aktualna ponudba,
ponudba, ki je v skladu z zahtevami potrošnika in obiskovalca. Obiskovalec ne bo več
zadovoljen le z osnovno ponudbo in ogledom kulturno zgodovinskih vsebin mesta, ponuditi
mu je treba zabavo, adrenalin, spektakularno s spektrom raznovrstne gostinsko, športno,
rekraeativne, trgovske ponudbe za vse okuse (internacionalizacija ponudbe).
Turist v mestnem središču, ki bo imel možnost ogleda čim večjega števila prireditev,
koncertov, muzejev, obiska gledališč, odprtega kina, udejstvovanja v različnih izletniških in
športnih programih, možnost nakupovanja in zapravljanja ob čim bolj pestri turistični
ponudbi, bo ustvaril več prometa in večji dobiček mestu. Zato se mi zdi pomembno, da tudi
mestne oblasti z ustreznimi revitalizacijskimi in razvojnimi programi skrbijo za oblikovanje
čimbolj obsežne ponudbe, ki bi se jo dalo na kakršen koli način tržiti.
Mestna središča imajo na srečo to prednost, da so že sama po sebi, zaradi prepleta
zgodovinskih, kulturnih elementov, zanimiva za turiste in tako osnovni vir turistične ponudbe.
Z ustreznimi ukrepi pa se da program ponudbe še dopolniti in izboljšati, ter narediti mesto še
bolj tržno zanimivo.

5.3. MESTNI TURIZEM
Mesta so že od nekdaj privlačna turistična destinacija popotnikov. V mestnih središčih se
razvija turizem vezan na poslovne dejavnosti, kongrese, sejme, znanstvene delavnice,
konference, srečanja; zadnje čase pa kulturni turizem skupaj s kratkim počitniškim oddihom,
t.i. »city break« turizem. Vedno več malih in srednje velikih mest spoznava potenciale za
razvoj turizma, ki pomeni dvig kakovosti življenja lokalnih prebivalcev in gospodarsko rast
(Stušek, 2006).
Turizem je postal konec 20. stoletja najhitreje rastoča industrija na svetu, saj splošni
gospodarski razvoj prejšnjega stoletja, pomeni pogoj za razvoj turizma. Znanstveni, tehnični,
ekonomski in socialni razvoj v svetu v zadnjih desetletjih je povzročil dvig nivoja kulture
človeštva in s tem socialno mobilnost, ne glede na motiv potovanja. Trendi v turizmu
nakazujejo, da se turistično povpraševanje odmika od povpraševanja po »soncu in morju« k
bolj aktivnim oblikam turizma, zato bo turizem mest v prihodnosti povzročil nadaljnje
pritiske na mestno okolje. Z dvigom aspiracije modernega turista in dvigom izobraženosti in
potrebo po kvaliteti produkta postaja kulturna komponenta čedalje bolj osrednja v turizmu, ali
kot pravi Kraft: »ni turizma brez kulture ali še bolje ni mestnega turizma brez kulture«
(Mestni turizem generator hitrejšega razvoja, 1995, str. 68,).

36

Nina Caf

Turizem kot element revitalizacije mestnega jedra Ljubljane

Mesto je že od nekdaj in ostaja ena izmed glavnih destinacij mednarodnih turističnih tokov.
Mestni turizem se oblikuje kot izraz razmerja med prebivalstvom in turisti. V takih
aglomeracijah se pojavijo potrebe, želje matičnega prebivalstva in turistov z določenimi
nameni obiska, prvenstveno kulturnega izživljanja. Nakupovanje v mestih ni edini motiv
obiskovanja mesta, predvidoma bo turistični motiv nakupovanja v prihodnje v mestih še
popuščal, saj raste življenjska raven in prodajna ponudba v vsakem okolju tudi nemestnem,
posledično bo kultura mest v prihodnje mnogo bolj privlačna za turiste. Kulturne dejavnosti
so glavna privlačnost za turiste. Zaradi stalnega povpraševanja po kulturnih dobrinah kot tržni
ponudbi, mesta s svojo ponudbo omogočajo trajni kulturni marketing, ki je lahko podlaga za
razvoj nekega mesta. Porast priljubljenosti in šarma mestnih središč pri najrazličnejših
starostnih skupinah ljudi ni povsem avtonomen proces, pri tem so pomembno vlogo odigrali
tudi projekti revitalizacije starih mestnih jeder. Mestni turizem pomeni tudi potrditev
upravičenosti in hkrati ekonomsko podporo prenovi starih mestnih središč in mestne
infrastrukture (Černič Mali, 1994).
Porast turizma v mestih ima številne ugodne ekonomske posledice, a tudi okolju škodljive na
drugi strani. Kulturna dediščina in mesto sta lahko ogrožena zaradi velikih pritiskov, ki jih
povzroča masovni turizem, zato je potrebno razvijati okolju prijazen in trajnostni turizem
(The challenges facing European society with the approach of the year 2000: strategies for
sustainable tourism, 1992).
To se doseže bodisi z visoko cenovno turistično strategijo, ki ima za posledico manjši naval
turistov in tako okolju bolj prijazen turizem. V ceno ponudbe bi bilo potrebno vključiti tudi
stroške obrabnine javne lastnine, s kvotami obiskov, uporabo javnega transporta nad osebnim
itd. Mestni turizem, ki ni trajnostno naravnan lahko povzroči zasičenost, onesnaženost in
hrup, fizične poškodbe na stavbah, nadomestek tradicionalne namembnosti s turistično
prilagojeno namembnostjo stavb, izgubo historične kulturne vrednosti spomenikov, potrebo
po povečani rabi prostora, infrastrukturi in prometno zasičenost zaradi masovnega turizma
(Mestni turizem generator hitrejšega razvoja, 1995).
»Mestni turizem je vsako potovanje v mesto z namenom prenočiti». Na splošno se mestni
turizem nanaša na tiste oblike turizma, ki zahtevajo urbano okolje. Mestni turizem je odvisen
od raznolikosti urbane kulture, ponudbe in zabave, možnosti nakupovanja, prirejanja
poslovnih srečanj in kongresov, znanstvenih dogodkov, koncertov, dostopnosti mesta in
mestne infrastrukture (Stušek, 2006).
Številna mesta privlačijo turiste, ki prihajajo v mesto zaradi sestankov, sejmov in kongresov
kot poslovni turisti, kot tudi tiste, ki prihajajo v mesto zaradi kulturnih znamenitosti,
dodatnega izobraževanja, zabavnih in športnih prireditev, ali pa mesto obiščejo na poti v nek
drug kraj kot prehodni turisti. Nekateri pridejo v mesto zaradi obiska svojcev.
Mestni turizem je po motivu lahko:
- poslovni/kongresni
- kulturni (muzeji, spomeniki, opera, gledališče, festivali, ipd)
- Igralniški
- doživljajski turizem, zabaviščni ali kombinacija le teh.
Turistična dejavnost povezuje številne gospodarske dejavnosti in nanje deluje multiplikativno.
Ključna področja na katera deluje mestni turizem multiplikativno so:
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-prihodki od izvoza: turistični prihodki so pomembna postavka v plačilni bilanci
številnih držav. Prihodki od turizma so višji od prihodkov s prodajo nafte, tekstila,
avtomobilske industrije, telekomunikacijske opreme.
-povečana zaposlenost: turizem je pomemben tvorec delovnih mest, saj jih zagotavlja
1,5 krat hitreje kot industrija.
-investicije v infrastrukturo: turizem stimulativno deluje na investicije v
infrastrukturne objekte kot so: letališča, ceste, marine, vodovod in kanalizacija, javni prometni
sistem itd.
-davčni prihodki: z davčnimi prihodki, ki jih plačujejo turisti se povečuje obseg
državnega, občinskega proračuna , zmanjšuje deficit in javni dolg, kar pozitivno vpliva na
oblikovanje fiskalne politike.
-bruto domači proizvod: turizem ustvari približno 11 % svetovnega BDP. Rast turizma
se neposredno odraža v rasti BDPja.
-Turizem multiplikativno vpliva na gospodarsko dejavnost v državi. Multiplikativni
učinek turizma pove, koliko bruto proizvodnje omogoči enota turistične potrošnje (Reberšak,
2006).
Mihaličeva (1995) opredeljuje naslednje koristi razvoja mestnega turizma:
- pritok denarja v obliki turistične potrošnje
- nastanek novih delovnih mest v turizmu in spremljajočih dejavnostih
- dvig ravni kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
- pozitivni kulturni in socialni učinki, oživitev kulturnega in socialnega življenja
v mestu
- in s tem revitalizacija mestnega jedra
- razvoj poslovnega turizma, ki mestu omogoč vključevanje v mednarodne
tokove
- promocijo mesta in s tem boljši imidž
Negativni učinki razvoja mestnega turizma pa se kažejo po Mihaličevi v:
- dodatnih investicijah v infrastrukturo in njeno vzdrževanje
- stroških zaradi prenatrpanosti in onesnaževanja, kar ima lahko za posledico
odpor do bivanja v mestnem središču
- intenzivni razvoj lahko povzroči pojav kriminalitete
- povečano povpraševanje po zemljiščih in s tem dvig rent
- stroških lokalnih oblasti, ki lahko zaradi stroškov promocije mesta kot
turistične destinacije zelo narastejo (cv: Stušek, 2006).
Učinki turizma v mestih so tako pozitivni, kot negativni, saldo je odvisen od vrednotenja
posameznih učinkov. Turistična potrošnja in ustvarjen dohodek s pomočjo turizma sta
enostavno določljiva, medtem ko je promocijske učinke in vplive turističnega razvoja težje
vrednotiti. V najboljši luči, pomeni mestni turizem izboljšanje ponudbe blaga in storitev,
ureditev bivanjskega okolja in infrastrukture, izboljšanje kulturno socialnega utripa in
pozitiven vpliv na lokalno prebivalstvo.
Mesto z oblikovano podobo ustvarja povpraševanje po mestnem turizmu, zato se mora mesto
s turistično ponudbo hitro odzivati na sodobne potrebe modernih turistov.
Po Pageu (1995) ločimo namenske uporabnike, ki se odločijo uporabljati storitve turistične
ponudbe že pred prihodom v mesto. Njihova uporaba je že vnaprej načrtovana, medtem ko
slučajni uporabniki predstavljajo tisti krog obiskovalcev, ki uporabe turističnih storitev ne
načrtujejo, a se ob obisku mesta zanje vseeno odločijo. Urbani turisti so vsi obiskovalci mesta,
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ki uporabljajo urbana in zasebna sredstva medtem ko nakupujejo, obiskujejo muzeje,
gledališča, kino, znamenitosti, restavracije, lokale, namestitvene kapacitete. Ta populacija
precej vpliva na strukturo mest, saj so se določena mesta iz mesta stanovalcev preoblikovala v
mesta uporabnikov in obiskovalcev (Stušek, 2006).
Dejavniki razvoja turizma v mestnih središčih:
-mesto si mora zagotoviti in ustvariti privlačno podobo, s katero nastopa a
mednarodnem trgu, ta podoba pa mora biti odraz realnega stanja skupaj z dejansko turistično
ponudbo mesta. Turisti si oblikujejo pričakovanja o mestu, ki morajo biti skladna z realno
ponudbo in podobo mesta, sicer si lahko razvijejo odklonilen odnos do mesta, obratno pa, če
dejansko stanje izpolni pričakovanja turista, je ustvarjen pozitiven odnos do mesta in s tem
možnost ponovnega obiska.
-Mesto mora razviti ustrezno turistično ponudbo, da privablja vedno znova nove goste
in so upravičene njegove naložbe. Izbor ponudbe in storitve mora biti konkurenčen ponudbi
drugih primerljivih mest, originalnost ima dodatno pozitiven učinek, saj vzpodbudi zanimanje
in radovednost turistov in željo po obisku. Ponudba ne sme biti le primarno naravnana (na
ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in podobe mesta), temveč mora zagotoviti tudi
spremljajočo ponudbo javnih in privatnih storitev, infrastrukture, ki so s primarno ponudbo
komplementarne.
-mestni turizem se mora nenehno razvijati in nadgrajevati, da ostaja konkurenčen
tujim mestom, za uspešnost izpolnjevanja razvojnih mestnih programov morajo sodelovati
tako mestne oblasti, javni in zasebni sektor, lokalno prebivalstvo, njihova povezanost pa je
osnova za dobro politiko razvoja turizma v mestu (Stušek, 2006).

5.4. MESTO LJUBLJANA IN TURIZEM
Turizem se vse bolj uveljavlja kot gospodarska dejavnost, ki vključuje številne gospodarske
aktivnosti povezane s prenočevanjem, prehrano, potovanjem, nakupi, zabavo, športnimi
aktivnostmi, ogledi, obiski prireditev idr. Razvitost turizma je tem večja, čim večji krog
dejavnosti se vključuje v turistično ponudbo, s tem je tudi ekonomski obseg vse večji in
zaposlitev raste. Turizem postaja vodilna dejavnost tretjega tisočletja, Ljubljana kot glavno
mesto pa zbuja pozornost tako domačih kot tujih turistov z vse večjim spektrom turistične
infrastrukture in ponudbe. Ljubljana je z osamosvojitvijo Slovenije, postala glavno mesto in
moderna prestolnica, ki gradi svojo identiteto na bogati arhitekturni dediščini in kakovostni
umetniško kulturni produkciji z več kot 10.000 prireditvami in 14 mednarodnimi festivali
letno. Ekonomski obseg turizma in dejavnosti za prosti čas vse bolj narašča in se širi,
ponudniki pa se vse bolj diferencirajo in specializirajo, iščejo svojo pozicijo na tržišču, hkrati
pa so tesno povezani z imidžem Ljubljane (Reberšak, 2006).
Ljubljana tvori zaokroženo mestno turistično destinacijo, z vsemi elementi, potrebnimi za
konkuriranje na mednarodnem turističnem trgu mestnih destinacij. Vpeta je v naravno
podeželsko okolje, ki dopolnjuje urbani značaj mesta in ga dela še bolj privlačnega. Na
mednarodnem trgu se uveljavlja kot nova, zanimiva destinacija, prometno lahko dostopna, in
izhodišče za odkrivanje glavnih turističnih privlačnosti, raznolike pokrajine Slovenije.
Mesto je privlačno ker je odraz petih tisočletij njegove zgodovine, združuje podobe rimske
Emone, starega mestnega jedra s srednjeveškim gradom, do baročnih in secesijskih elementov
arhitekture, in arhitekturnih mojstrovin Jožeta Plečnika. Ker je mesto kulture, s skoraj
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najstarejšo filharmonijo na svetu, gledališkimi, glasbenimi dogodki in festivali, je privlačno
mesto, za vse, ki jih zanimata umetnost, glasba in spektakli. V mesto zahajajo svetovno znani
umetniki, znanstveniki zaradi univerze in mednarodnih inštitutov in gospodarstveniki ter
politiki zaradi kongresov, sejmov in poslovnih srečanj (www.ljubljana.si. 2007)
Z vidika turističnih privlačnosti, ima mesto številne naravne in kulturne znamenitosti, nima pa
mednarodno prepoznavnih znamenitosti (kot npr. Eiflov stolp itd.), znamenitosti tudi niso
dovolj dobro vključene v celovito ponudbo mesta, muzejska in galerijska ponudba nista
dovolj dobro in ustrezno trženi. Večjezičnost, kvaliteta označevanja turističnih znamenitosti
mesta je slaba. Premalo je vlaganj v športno infrastrukturo za privabljanje turistov na
prireditve, prvenstva. Tudi kulturna ponudba ostaja na nacionalnem, bolj kot mednarodnem
nivoju, kar predstavlja nezadostno izkoriščenost kulturnih in festivalskih prireditev v
turistične namene. Večinoma hoteli kulturne ponudbe ne združujejo z osnovno nastanitveno
ponudbo, kar pomeni slabo izkoriščeni potencial. Sejemski dogodki so slabo izkoriščeni. Ni
zadostnih vlaganj v infrastrukturo razstavišč, sejmi se selijo iz Ljubljane, premalo je sejmov z
mednarodnim značajem (www.ljubljana.si. 2007).
Analiza dostopnosti kaže da je Ljubljana, glede na svojo geostrateško pozicijo v Evropi
izredno dostopna destinacija, ki pa je zaradi neugodnega prometnega režima za promet manj
ugodna in dostopna, probleme povzroča parkiranje. Nove letalske povezave v zadnjem času
ugodno vplivajo na obisk turistov. Sama povezava med mestom in letališčem je po
frekvenčnosti slaba. Ljubljana potrebuje nov železniški in avtobusni terminal, prav tako bi
lahko izboljšala izkoriščenost železniških terminalov z vidika mednarodne povezljivosti in
tako izkoristila tranzitni položaj. Ljubljana ima premalo namestitvenih zmogljivosti.
Prevladujejo hoteli visokega cenovnega razreda, kar je predrago za bivanje mladih in družin,
ponudba prej ustreza kongresnemu in poslovnemu gostu (Stušek, 2006).
Kljub vsemu, turistična slika mestne destinacije Ljubljana ni slaba, saj analize stanja
turističnega povpraševanja in posameznih vsebinskih sklopov kažejo, da Ljubljana beleži
pozitivne finančne rezultate, skupaj s spremenjeno strukturo gostov. Povečalo se je tudi
povprečno bivanje turistov z 1,4 dni na 1,8 dni leta 2005. Število opravljenih nočitev je še
vedno pod evropskih povprečjem, a so turistični trendi rasti v Ljubljani zelo dobri. Delno je k
temu pripomogel tudi projekt »Gostoljubnost ljubljanskih hiš«, ki je gostom ponudil
prenočevanje nižjega cenovnega razreda. Leto vstopa v Evropsko unijo, je beležilo 17
odstotni porast turističnega obiska glede na leto poprej, z novimi investicijami v infrastrukturo
se je odprlo 300 novih delovnih mest, turistična potrošnja se je povečala za 20 odstotkov.
Negativni vidik vstopa pa je vsekakor konkurenca trga, odliv najboljših državnih kadrov,
prodaja premoženja, dvig cen nepremičnin (www.ljubljana.si. 2007, Strateške usmeritve
zavoda za turizem Ljubljana 2005-2008, strateški in Razvojni in trženjski načrt za turistično
destinacijo Ljubljana za obdobje med 2007-2013).

5.4.1. Raziskave o razvoju turizma v mestu Ljubljana

Menim, da se mestno jedro Ljubljane razvija in oživlja, na to kaže porast turizma in nivo
zadovoljstva tujih turistov z mestno ponudbo Ljubljane, glede na dani časovni interval
zajemanja podatkov. Ljubljano obišče letno 15% vseh tujih gostov, ki obiščejo Slovenijo.
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V Ljubljani je bila leta 1997 narejena anketa tujih turistov o dojemanju mesta Ljubljane, ki je
bila leta 2000 ponovljena, z namenom, da bi ugotovili in preučili spremembe mesta, z vidika
razvoja turistične ponudbe. V vzorec raziskave je bilo zajetih 595 anketiranih tujih turistov,
različno po narodni pripadnosti, spolu, starosti itd. Primerjani rezultati obeh anket iz leta 1997
in 2000 so pokazali, da so imeli turisti leta 1997 največ pripomb nad podobo mesta,
propadajočimi fasadami, betonom, neestetsko urejenostjo notranjosti gradu, slabo urejenim
prometom, revnim nočnim življenjem. Anketirani so možnost za preživljanje prostega časa v
Ljubljani ocenili razmeroma dobro, še več, glede na leto 1997 je bila leta 2000 ocena višja,
kar nakazuje, da se je ponudba prosto-časovnih aktivnosti v Ljubljani, glede na leto 1997
povečala. Ocena prijaznosti mesta in njegovih prebivalcev je ostala za obe leti enaka in
pozitivna (Projekt Ljubljana v očeh turistov, 2001).
Turisti so cene hotelov ocenili leta 2000 za ugodne, bolj ugodne kot za leto 1997. Kakovost
restavracijske ponudbe se je glede na leto 1997, leta 2000 poslabšala, prav tako Ljubljana z
vidika nakupovalnega središča. Turisti so leta 2000 postali bolj zadovoljni s številom
parkirišč, razmerje med ceno in kvaliteto mestne ponudbe, se je po mnenju turistov izboljšalo.
Ljubljana kot poslovno mesto je bilo leta 2000, z vidika gostov slabše ocenjena kot v letu
1997. Turistom je sodeč po raziskavi, najbolj pomembna ugodna cena hotela in njegova
dostopnost ter lega. Na splošno so bili s ponudbo hotelov leta 2000 zadovoljni, vendar manj
kot v letu 1997, zaradi manjšega števila parkirnih mest, in previsokih cen glede na storitve.
Turisti so prijazno postrežbo, prijetno vzdušje restavracij in lokalov, ugodno razmerje med
ceno in ponudbo, ocenili enako leta 1997 kot 2000. Turisti so bili pri ocenjevanju
zadovoljstva s kavarnami in restavracijami v Ljubljani relativno zelo zadovoljni, pripombe so
imeli le nad premajhnim številom restavracij, ki bi ponujale dobro slovensko hrano,
zadovoljstvo se je nanašalo na dobro in prijazno postrežbo, velike porcije in prijetnost vzdušja
v lokalih. Obiskovalci so umetniške in kulturne prireditve leta 2000 ocenili dobro, bolje kot
leta 1997, po njihovem mnenju mesto ponuja veliko festivalov, koncertov in gledaliških
predstav. Omenili so Manifesto, Trnfest, Poletni festival in koncerte jazza. Pripombe so imeli
le nad nezadostno obveščenostjo o dogodkih, prireditvah, nekateri so omenili, da se jim zdijo
vstopnine za koncerte previsoke, pogrešali so plesne predstave (balet, moderne plese,
folkloro, ljudske plese) in ulične umetnike ter dogodke. Turisti so zadovoljstvo z odpiralnimi
časi ocenili leta 2000 podobno kot leta 1997, po njihovem mnenju se restavracije in kavarne
prezgodaj zaprejo, zvečer in ob nedeljah je težko najti odprtega ponudnika hrane, motila jih je
zaprtost muzejev ob ponedeljkih. Ob vprašanjih, ki so se nanašala na splošni vtis o Ljubljani,
so anketirani navedli, da je Ljubljana po njihovem mnenju seminarsko in kongresno mesto,
mesto v bogato ponudbo prosto-časovnih aktivnosti, obenem pa mirno mesto primerno za
bivanje z veliko zelenih površin. Največ vprašanih je bilo mnenja, podobno kot leta 1997, da
je Ljubljana zelo privlačno mesto s pravo atmosfero, najmanj jih je odgovorilo, da je
Ljubljana mesto s premalo delovnih mest, mesto športa, gospodarsko, kongresno šolsko
mesto. V primerjavi z letom 1997 se je najbolj zmanjšala percepcija gospodarskega in
kongresnega mesta, število odgovorov, da je mesto primerno za bivanje pa se je povečalo
glede na leto 1997. Pri vprašanju, kaj bi spremenili v mestu Ljubljana, so anketirani
odgovorili, da bi bolj poskrbeli za ustrezno informiranje o voznih redih in uporabi javnega
transporta, o informiranju o manj znanih atrakcijah, da je potrebno označevanje mesta in
atrakcij v tujih jezikih, prav tako ponudba jedilnih listov v tujih jezikih, opis znamenitosti v
vodiču, daljši odpiralni časi TICov, informativne materiale in brošure na večjih mestih,
označenost javnih stranišč, pripravljeni programi za turiste, označenost odpiralnih časov
turističnih atrakcij in muzejev na zemljevidu. Potrebno bi bilo spodbuditi tudi oglaševanje v
tujini, oglaševanje in trženje preko spleta, promocijo festivalov v večjih okoliških mestih.

41

Nina Caf

Turizem kot element revitalizacije mestnega jedra Ljubljane

Glede prometne problematike, so anketirani poudarili potrebo po zagotovitvi več parkirnih
mest (tudi kot garažne hiše), zaporo prometa v starem delu, ureditev con za pešce, čistejši
javni transport, boljše mednarodne železniške povezave, več informativnih prometnih tabel v
angleškem jeziku (Projekt Ljubljana v očeh turistov, 2001).
Enaka anketa, ki bi verjetno dala pozitivne rezultate in potrditev o izboljšanih mestnih
razmerah, glede na stanje in razmere mesta Ljubljane leta poprej, kasneje ni bila ponovljena.
Mislim, da je bilo v nadaljnjih letih po letu 2000 narejenega še veliko več, za boljši mestni
utrip, lepšo in privlačnejšo Ljubljano, za kulturno zabavni program in ustreznost nastanitev.
Na žalost bo potrebno na rezultate o zadovoljstvu anketiranih turistov z mestno ponudbo še
počakati.
Narejena je bila podobna raziskava med tujimi turisti v poletni sezoni 2004, za pridobitev
podatkov o profilu turistov, izdatkih tujih turistov, vtisih in mnenju turistov o turistični
ponudbi in bivanju v mestu Ljubljana. Raziskava, ki jo je izvedla družba Ninamedia d.o.o.,
Ljubljana, in je zajela v vzorec 700 tujih turistov, je pokazala, da ima Ljubljana izjemne
potenciale za turistično dejavnost, saj so bili obiskovalci precej zadovoljni z večino
segmentov turistične ponudbe. Dve tretjini anketiranih turistov, je Ljubljano obiskalo le kot
vmesno destinacijo na njihovem potovanju, motiv njihovega obiska je bil počitniški (za dobre
tri četrtine anketiranih), poslovni (za desetino), nekaj turistov je v Ljubljano prišlo z namenom
obiska sorodnikov in prijateljev. Tri četrtine anketiranih je v Ljubljani ostalo v povprečju 3
dni. Četrtina anketiranih turistov je v Ljubljani prenočevala v luksuznih hotelih, malo manj v
hotelih srednjega razreda, dobra petina v mladinskih hotelih. Večina turistov je prišla v
Ljubljano brez organizacije, a vendar povečini s predhodno rezervacijo namestitve, največ
preko spleta. Največji vpliv pri izbiri destinacije, so imeli po njihovem mnenju nasveti
prijateljev, najmanj pa radijska in televizijska promocija.
Več kot polovica anketiranih je v Ljubljano prispela z avtom, tretjina z letalom in petina z
vlakom. Največji delež anketiranih (87%) se je v času bivanja v Ljubljani sprehajal po mestu,
84 % turistov je obiskalo turistične znamenitosti in muzeje, 70 % turistov je zvečer posedalo v
barih in lokalih, manj kot 30 % se jih je udeležilo izletov izven Ljubljane, 23 % jih je
izkoristilo možnost vodenega ogleda mesta, 16% pa se jih je udeležilo koncertov. Skoraj tri
četrtine anketiranih je izjavilo, da bodo zelo verjetno ponovno obiskali Ljubljano v prihodnjih
letih. Večina (81 %) obiskovalcev je bilo prvič v Ljubljani. V povprečju so turisti največ
denarja zapravili za namestitev, nato za hrano in pijačo, sledili so turistični nakupi in zabava.
Povprečna poraba na anketiranca, v enem dnevu, je znašala približno 91 €. Največjo porabo
so zabeležili pri osebah, ki so se udeležile konferenc (približno 175 €), poslovnih potovanj
(okoli 100 €), najmanjšo pa pri tistih, ki so prišli v Ljubljano po nakupih in zaradi obiska
prijateljev (okoli 54 €). Največ anketiranih se je po mestu gibalo peš, sledi gibanje z avtom in
nato javnim prevozom. Večina turistov se je tekom obiska v Ljubljani sprehajala po mestu (86
%), obiskalo znamenitosti (84 %), zahajala zvečer v mestne lokale, pube in restavracije (70
%), več kot polovica jih je nakupovala (60 %), najmanj turistov si je v povprečju ogledalo
gledališko predstavo (4 %), športno prireditev (4 %), se ukvarjalo s športom (6 %), ali
obiskalo terme (5 %). V odnosu do mesta so se anketirani opredelili pozitivno in izrazili
mnenje, da je Ljubljana varno mesto, z gostoljubnimi ljudmi in dobrimi restavracijami. Po
njihovem mesto ni preveč obljudeno ali umazano, cene so zmerne, mesto ima bogat kulturni
utrip in je lahko prehodno. Povprečni vtis o Ljubljani je več kot dober, saj je bila povprečna
ocena, ki so jo dali Ljubljani malo več kot 8 (od 1-10) (Raziskava med tujimi turisti v
Ljubljani v poletni sezoni 2004, 2004).
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5.4.2. Turistični obisk in nočitve gostov, ter turistična potrošnja v mestu Ljubljana:

Mestni turizem skozi analize trendov, ki so aktualni tudi za Ljubljano, predstavlja najhitreje
rastoči turistični segment v Evropi. Ker gre za obiskovalce z višjo kupno močjo, je
dohodkovna struktura obiskovalcev zelo ugodna, večinoma gre za bolj izobražene
obiskovalce in tiste z višjo kupno močjo.
V zadnjem času ponuja turizmu mesta Ljubljana veliko priložnost letalski prevoz s porastom
poceni prevoznikov in novih letalskih povezav. Prednost mestnega turizma je, da ni vezan
sezonsko, temveč pomeni povpraševanje vse leto. Trendi kažejo, da večino obiskov v mestih
predstavljajo obiskovalci iz sosednjih držav. Gospodarska situacija in trendi na trgih so
ključni pri turističnem povpraševanju. Prednost predstavlja mlado prebivalstvo, ki čedalje več
potuje (Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 20072013).
Turistični trendi mesta Ljubljana so pozitivni in kažejo na porast obiskovalcev ter dvig
turistične potrošnje, kar ugodno vpliva na gospodarske razmere mesta in mestni razvoj.
Turizem kot gospodarska dejavnost je največji multiplikator gospodarstva in generator
dodane vrednosti, pomeni pa tudi sredstva za uresničevanje lokalnih razvojnih programov in
mestnih strategij in revitalizacijo mestnega središča. Turizem ima pomembne multiplikativne
učinke na gospodarski in družbeni razvoj, zato predstavlja eno od strateških razvojnih
usmeritev slovenske države (Strategija turizma 2005-2008).
Po osamosvojitvi Slovenije se je število nočitev v mestu zaradi bližine kriznih žarišč,
prekinjenih tranzitnih poti in izpada kongresnih dogajanj zmanjšalo skoraj za polovico. Trend
upadanja turistov se je nadaljeval do leta 1996. V devetdesetih letih se je spremenila sama
struktura gostov. Povečalo se je število poslovnih gostov (80%), prisotna je bila
neenakomerna tendenca prerazporeditev turistov, saj so se sobe ob koncu tedna, zaradi
odhoda poslovnih gostov, kar izpraznile. Dnevna potrošnja poslovnega gosta je bila trikrat
večja od turistične potrošnje individualnih gostov, saj je znašala v takratni valuti 210 DEM,
medtem ko je individualni gost zapravil le 70 DEM dnevno. Turistična dejavnost v Ljubljani
je danes v porastu. Turistična potrošnja je v letu 2003 v Ljubljani znašala približno
50,000.000 EUR, kar je skupno približno 14 odstotkov vse turistične potrošnje v vsej
Sloveniji, delež prihodkov podjetij s sedežem v Ljubljani, pa 29 odstotkov vseh prihodkov
slovenskega turizma.. Med turističnimi obiskovalci mesta so leta 2003 prevladovali gosti s
poslovnimi, kulturnimi in raziskovalnimi motivi (Žižek; Delo: 2005).
Ocene kažejo, da se je turistična potrošnja močno povečala do leta 2005, ko je znašala
približno 66.670.000 EUR. Povečana turistična potrošnja je predvsem posledica večjega
turističnega obiska in boljše mestne ponudbe, ki omogoča turistično potrošnjo. Leta 2006 je
skupna letna turistična potrošnja znesla okoli 73.500.000 EUR, kar je za desetino več kot leta
2005. Leta 2006 je Ljubljana beležila približno 360 tisoč obiskovalcev, nekaj več kot 640
tisoč prenočitev, dnevno potrošnjo 120 evrov na turista in letno 73,5 milijona. Obiskovalcev
je bilo leta 2006 za tri odstotke več, prenočitev za osem odstotkov, dnevne potrošnje za dva
evra več kot leta 2005, glede na prejšnja leta je Ljubljana leta 2006 zabeležila povečanje
celoletne turistične potrošnje. Nadaljnja rast je predvidena v novem Strateškem razvojnem in
trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007–2013: število obiskovalcev
na ljubljanskem območju naj bi se v prihodnjih sedmih letih povečevalo v povprečju za 5,5
odstotka na leto, prenočitve pa za 6,5 odstotka; leta 2013 bi bilo obiskovalcev tako 479 tisoč,
prenočitev pa 1,054 milijona. Turistična potrošnja bi bila leta 2013 131,7 milijona tolarjev
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(Gruden; Delo:2006). Predsednik nacionalnega turističnega združenja Janez Sirše je leta 2005
dejal: »turizem v širšem pomenu je v Ljubljani brez dvoma zelo pomemben in je ena vodilnih
dejavnosti, saj je z njo povezan velik del dohodkov. Če odštejemo del storitev, bančništvo,
zavarovalništvo, ki se v Ljubljani centralizirajo, bodo v prihodnosti dohodki iz prostočasnih
dejavnosti za Ljubljano vodilni in največji. Turizem ni več to, kar je bil včasih – greš v hotel,
ležiš na soncu in greš domov«. Turizem pomeni dobiček, turistični prihodek pa pomeni večji
občinski proračun (Žižek; Delo, 11.01.2005).
Leto

Turistična potrošnja (v
€)
25.445.000
Ni podatka
Ni podatka
37.500.000
Ni podatka
Ni podatka
50.000.000
60.000.000
66.700.000
73.500.000
131.700.000

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2013

Turistični obisk

Nočitve

154.179
155.488
142.571
172.321
194.715
210.186
217.139
270.204
320.307
356.948
479.000

307.067
315.546
319.042
353.042
391.421
410.590
444.138
514.626
579.095
647.927
1.054.000

Preglednica 3: Turistična potrošnja, turistični obisk in število prenočitev domačih in tujih turistov v obdobju
med 2003 in 2006, ter projekcija obravnavanih kazalcev za leto 2013 (vir: SURS, 29.6.2007).

Iz preglednice je razvidno, da se povečujejo tako turistični obisk, nočitve kot turistična
potrošnja, kar nakazuje na pozitiven razvoj turistične dejavnosti mesta Ljubljane. Turistična
potrošnja ni usmerjena le v namestitvene izdatke, temveč tudi v prometno dejavnost (prevozi),
gostinstvo, nakupovanje, kulturno, zabaviščno udejstvovanje ipd, kar nakazuje pozitiven vpliv
na gospodarsko rast. Dobiček pa pomeni vir za financiranje in razvoj mesta.

Število
obiskovalcev
v TIC2
Naročena
turistična
vodenja2
Število
gostov, ki so
prenočevali
v LJ3
Število
nočitev3§

2001
119.497

2002
148.174

2003
150.804

2004
186.778

2005
219.167

2006
233.991

834

848

1.041

1.290

1.552

1.784

194.715

210.186

214.442

264.660

313.493

353.264

391.421

410.590

437.321

505.030

565.649

636.056

Preglednica 4: prikazuje število obiskovalcev TIC-ov, število naročenih turističnih vodenj, število gostov, ki so
prenočevali v Ljubljani in število nočitev turistov, v obdobju med 2001 in 2006. (vir: SURS, 29.6.2007 in Zavod
za turizem Ljubljana).

2
3

vir: Zavod za turizem Ljubljana
vir: Statistični urad republike Slovenije
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Prikaz porasta turizma v Ljubljani med 2001 in 2006
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Grafikon 1: Število obiskovalcev v TICu, število gostov, ki so prenočevali v Ljubljani in število nočitev,
zabeleženih v obdobju med letom 2001 in 2006 (vir povzet po www.ljubljana.si ).

Tabela in graf, prikazujeta porast turizma v obdobju med leti 2001 in 2006; povečalo se je
tako število nočitev, gostov kot obisk TIC.
Povprečna doba bivanj gostov v nekem mestu je izražena z razmerjem med statistiko nočitev
in statistiko obiska. V Ljubljani je bila povprečna doba bivanja v letih 1997 in 2006 med 1,9
in 2,2 dneva. Ker je povprečna doba bivanja gostov v mestu, primerljivem z Ljubljano, 2
dneva, je Ljubljana v povprečnih okvirih. Mesto Ljubljana se s pomočjo organiziranja
številnih izletov in možnosti najema avtomobila trudi podaljšati dobo bivanja turistov na tri
dni. Zavod za turizem je vpeljal Turistično kartico Ljubljane, ki velja 3 dni od nakupa in
prinaša številne ugodnosti, kot so brezplačna vožnja z avtobusi mestnega potniškega prometa,
brezplačni vstopi na sejme, popusti pri ogledu mesta, popusti pri nakupih spominkov, popusti
pri nekaterih prenočitvah, popusti v določenih trgovinah in lokalih, pri prevozih s taksiji in
renta car-i itd (www.ljubljana.si, 2007).
Indeks n.
1998/1997
102,76

Indeks n.
1999/1998
101,15

Indeks n.
2000/1999
110,61

Indeks n.
2001/2000
110,87

Indeks n.
2002/2001
104,90

Indeks n.
2003/2002
106,51

Indeks n.
2004/2003
115,48

Indeks n.
2005/2004
112,00

Indeks n.
2006/2005

Preglednica 5: Indeksi rasti nočitev v Ljubljani, za obdobje med 1997-2006 (vir: SURS, 2007; delno povzeto po:
Stušek, 2006).

Indeks o.
1998/1997
100,85

Indeks o.
1999/1998
91,69

Indeks o.
2000/1999
120,87

Indeks o.
2001/2000
112,00

Indeks o.
2002/2001
104,90

Indeks o.
2003/2002
102,02

Indeks o.
2004/2003
124,35

Indeks o.
2005/2004
117,56

Indeks o.
2006/2005

Preglednica 6: Indeksi rasti obiska v Ljubljani, za obdobje med 1997-2006 (vir: SURS, 2007; delno povzeto po:
Stušek, 2006).
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V Ljubljani so leta 1999, glede na leto 1998 zabeležili več kot 8 odstotni upad obiska domačih
in tujih gostov, ki pa se pri obsegu nočitev ne pozna, saj je bilo s strani tujih in domačih
gostov, za odstotek več realiziranih nočitev kot v letu 1998. Primerjava tabele indeksov rasti
obiska in nočitev, torej pokaže, da je bila dolžina nočitev v letu 1999 (analiza za obdobje med
1997 in 2006), najdaljša in je znašala 2,2 dneva. Leta 2005 in 2006 je povprečna dolžina
bivanja turistov znašala 1,8 dneva. Leto vstopa Slovenije v Evropsko Unijo se kaže tudi v
povečanem turističnem obisku, ki je po obsegu kar za 24 odstotkov presegel obisk iz leta
2003, obseg prenočevanj pa za 15 odstotkov.
Po vstopu v EU je Ljubljana postala bolj prepoznavna v svetu kot prestolnica nove države
članice, kar je med prebivalci preostalih držav članic vzbudilo zanimanje. Zelo pomembne so
tudi dejavnosti mednarodne politike, k povečanemu obisku tujih turistov je prav nedvomno
pripomogel obisk številnih medijskih osebnosti, kot so Bill Clinton leta 1999, srečanja BushPutin, gotovanje OVSEja, papež Pavel II, leta 1996 in 1999, Leta 2008 pa bo Slovenija
predsedovala EU, kar bo odmevno dvignilo prepoznavnost Ljubljane v svetu. Tudi reklama
'od ust do ust', je delovala promocijsko, skupaj s prometnimi povezavami, kot sta npr.
povezava Ljubljane in Prage z vlakom in Benetk z vlakom Casanova.
Januarja 2007 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji zabeleženih za 1 % več
prihodov turistov in za 2 % več turističnih prenočitev kot v januarju 2006. V turističnih
nastanitvenih objektih v Sloveniji je bilo evidentiranih 134 812 prihodov turistov in 472 257
njihovih prenočitev. Aprila 2007 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji
zabeleženih za 19 % več prihodov turistov in za 20 % več turističnih prenočitev kot v aprilu
2006. V turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji je bilo evidentiranih 205.861 prihodov
turistov in 567.645 njihovih prenočitev. Marca 2007 je bilo v turističnih nastanitvenih
objektih v Sloveniji zabeleženih za 8 % več prihodov turistov in za 4 % več prenočitev kot v
marcu 2006 (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp, 2007).
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..Italija
28426
..Latvija
..Luksemburg
118
..Madžarska
5189
..Makedonija

1998

1999 2000

2001

2002

2003

2004

2006

315546

319186

391421

410590

437321

505030

647927

353042

43450

47103

39588

40912

35582

32796

32035

31108

272096

272083

313454

350509

375008

404525

472995

616819

20662

19802

18175

24772

22349

22820

24153

27878

3856

2963

4343

4090

5967

7323

8714

12909
5621

3450

3386

3951

12223

9846

8651

9410

4356

4991

5171

6006

4713

5962

6425

11641

4628

3474

4033

5477

4495

5386

7087

6787

2292

2105

2414

2464

3043

4436

5465

9189

10536

8913

13153

12718

14267

16958

26156

31327

1227

1665

1480

1939

2070

2993

4552

4026

18122

18898

22836

24299

21795

18930

19144

23005

2244

1989

2528

4513

5846

6459

7731

6559

749

524

915

7402

31840

25002

35697

40863

40861

40631

47021

65999

17371

18701

1547

309

284

628

570

362

386

487

721

5902

6047

8554

9252

6883

8547

8845

9734

5032

5198

5031

5674
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..Nemčija
..Nizozemska
..Norveška
..Poljska
..Portugalska
..Romunija
Rusija
..Slovaška
..Španija
..Švedska
..Švica
..Turčija
..Ukrajina
..Velika Britanija
..Izrael
..Japonska
..Kanada
..ZDA
..Avstralija
..Nova Zelandija
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49157

42172

37183

33923

36314

34639

39549

45020

51930

11051

8107

6332

9146

10030

10186

12795

15381

15266

1527

3307

3866

2048

3292

3328

3899

4368

4521

3926

3728

3755

5404

5147

4874

6283

7375

8377

822

1090

1467

1456

1638

2249

3799

4932

8096

3684

3795

4370

5664

7056

6298

5398

5355

9184

8123

8886

6709

7651

1845

2276

3028

3038

2771

2410

7297

3023

4535
22559

3903

3783

4668

6548

6610

8743

11477

14798

3650

5582

6224

6036

5800

5682

5910

7391

9050

5120

5177

5385

7545

6704

7172

9104

9870

10605

1346

1635

1817

4176

12804

13280

11467

16625

1632

2196

1948

6120

18516

27116

31166

52581

64365

10806

14323

9833

7506

15705
14041

1614

3744

3897

5129

5645

5153

4919

6853

1614

2517

2270

3195

3727

4357

4332

5877

8437

13030

17634

20519

24129

27769

29281

24718

29452

39479

1718

2388

2088

2967

4741

10537

9224

11922

14768

1501

1550

2113

1409

Preglednica 7: Število nočitev tujih turistov po državah za obdobje med leti 1997 in 2006 (vir: SURS, 2007)

Statistika po narodnosti kaže, da so po nočitvah leta 1997 prevladovali Nemci, po obsegu jim
sledijo domačini, nato Italijani, Avstrijci in Hrvati. Američani so se po obsegu nočitev leta
1997 znašli na šestem mestu, sledili so Britanci, Nizozemci, Francozi in Rusi. Nemci,
Avstrijci, Italijani sodijo med goste iz tradicionalnih tržišč, kar je posledica dobre promocije
in usmeritev strategije trženja slovenskega turizma. V letu 2004 se slika obrne, saj prvo mesto
po realiziranih nočitvah zasedajo Britanci (52581), kar je za dobrih 40 odstotkov več kot leta
1997. Glede na leto 1997 se je obseg nočitev Britancev povečal za petkrat do leta 2006,
Američanov za trikrat, Francozov za 3,6 krat, Nemcev za približno enkrat, Portugalcev za
skoraj desetkrat, Japoncev za skoraj devetkrat, Švedov pa za 2,5 krat. K temu je na primer
pripomogel nizko cenovni letalski prevoznik Easy Jet s povezavo med Londonom in
Ljubljano. Poleg nizko cenovnih letalskih prevoznikov, so za povečanje obiska in navdušenje
nad mestom Ljubljana ključne tudi številne brezplačne prireditve (teh je bilo v mestu poleti
2004 blizu šeststo, bodisi v organizaciji ali pod delnim finančnim pokroviteljstvom Zavoda za
turizem Ljubljana). Sledijo jim Italijani, Nemci, Američani in Francozi. V sedmih letih so se
za 2,3 krat povečale prenočitve Italijanov, kar je presenetljivo, saj Južna Italija še ni imela
direktnih letalskih povezav z Ljubljano, vse do leta 2006, ko sta Adria Airways in italijanski
Air One povezala Rim z Ljubljano, takrat so se bistveno povečale tudi prenočitve.
Presenetljivo je tudi dejstvo, da Nemčija ostaja na tretjem mestu po številu nočitev, kljub
temu, da se že dolgo spopada z recesijo, delno je k temu tudi pripomogla letalska povezava
med Berlinom in Rimom. Povečan obseg nočitev iz drugih evropskih držav in Francije, pa gre
iskati v večji prepoznavnosti Slovenije po vstopu v Evropsko unijo in boljši turistični
promociji, saj je Ljubljana leta 2004, v okviru projekta »Slovenija poživlja«, v nekaterih
Evropskih pripravila številne 30 promocijsko-informativne predstavitve, za boljšo
prepoznavnost Slovenije in mesta Ljubljane, med drugim v Hannovru, Londonu, Lizboni,
Bruslju, Budimpešti, Bratislavi, Pragi, na Dunaju, v Grčiji, Helsinkih, Stockholmu, Moskvi
itd (Delo:Verbič, 2004; Stušek, 2006 in SURS tabela 7).
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Država
Francija
Italija
Nemčija
Portugalska
Švedska
Velika
Britanija
Japonska
ZDA
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1997
8570
28426
49157
822
3650

1998
10536
31840
42172
1090
5582

1999
8913
25002
37183
1467
6224

2000
13153
35697
33923
1456
6036

2001
12718
40863
36314
1638
5800

2002
14267
40861
34639
2249
5682

2003
16958
40631
39549
3799
5910

2004
26156
47021
45020
4932
7391

2006
31327
65999
51930
8096
9050

12804
1614
13030

13280
3744
17634

11467
3897
20519

16625
5129
24129

18516
5645
27769

27116
5153
29281

31166
4919
24718

52581
6853
29452

64365
14041
39479

Preglednica 8: Število nočitev izbranih tujih turistov za obdobje med leti 1997 in 2006, izpuščeno je leto 2005.

Država
Francija
Italija
Nemčija
Portugalska
Švedska
Velika
Britanija
Japonska
ZDA

I 97/98
122,94
112,01
85,79
132,60
152,93
103,71

I 98/99
84,60
78,52
88,17
134,59
111,50
86,35

I 99/00

I 00/01

I 01/02

I 02/03

147,57
142,78
91,23
99,27
96,98
144,98

96,69
114,47
92,57
112,50
96,09
113,74

112,18
100
100,20
137,30
97,97
146,44

118,86
99,43
114,09
168,92
104,01
114,93

I 03/04
154,24
115,73
126,85
129,82
125,06
168,71

I 04/06
119,77
140,37
115,35
164,10
122,44
122,4

I 97/06
365,54
232,18
101,06
984,91
247,95
502,69

231,97
135,33

104,09
116,36

131,61
117,59

110,06
115,05

91,98
105,44

95,45
84,41

139,31
119,15

204,88
134,05

869,95
302,99

Preglednica 9: Indeksi rasti obsega nočitev za turiste iz držav Nemčije, Italije, Portugalske, Amerike, Japonske,
Švedske, Francije, Velike Britanije, za obdobje med 1997 in 2006 (vir: SURS, 2007).

Pri analizi stopnje indeksnega povečevanja ali upadanja obsega prenočevanj tujih turistov,
med leti 1997 in 2006, sem med izbranimi tujimi turisti iz Francije, Italije, Nemčije,
Portugalske, Švedske, Velike Britanije, Japonske in ZDA, ugotovila, da so glede na
primerjani leti 1997 in 2006, največji porast obsega prenočevanj dosegli turisti iz Portugalske.
Rast je dosegla 985 indeksnih točk, kar pomeni, da se je obseg nočitev turistov iz Portugalske
glede na leto 1997, v letu 2006 za devetkrat povečal. Izreden porast obsega nočitev, glede na
leti 1997 in 2006, so dosegli tudi turisti iz Japonske in turisti iz Velike Britanije. Japonci so
dosegli osemkratno povečanje, Britanci pa petkratno povečanje obsega nočitev, glede na leto
1997. Najmanjše povečanje obsega nočitev so, glede na primerjani leti 1997 in 2006, dosegli
gostje iz Nemčije, pri njih se je obseg nočitev za primerjana leta med 1997 in 2006, le
malenkostno povečeval oziroma zniževal, tako da je indeks rasti za primerjani leti 2006 in
1997 znašal le 101 indeksnih točk. Obseg nočitev Nemcev v Ljubljani se je celo zmanjševal
do leta 2000, nato pa se je začel zmerno povečevati. Obseg nočitev Francozov kaže, da se je
število nočitev v obravnavanem obdobju med leti 1997 in 2006, najbolj povečal iz leta 2003
na leto 2004, ko je rast obsega nočitev dosegla 154 indeksnih točk, oziroma, 1,5-kratno
povečanje. Če izvzamem indeksno rast za primerjani leti 2006 in 1997, ki skoraj pri vseh
obravnavanih narodih, razen Nemcih, izkazuje največjo vrednost, je bil indeks rasti pri
Italijanih največji za primerjani leti 1999 in 2000. Obseg nočitev Francozov je dosegel
največjo indeksno rast leta 2004, ko se je obseg nočitev, glede na leto 2003 povečal 1.5 krat in
je znašal 154,24 indeksnih točk. Najbolj se je obseg nočitev Nemcev povečal iz leta 2003 na
leto 2004. Enako velja za Britance, saj je indeksna rast za leti 2004 in 2003 znašala 168
indeksnih točk. Porast je tudi posledica pojava nizko cenovne povezave z Easy Jetom med
Ljubljano in Londonom. Največji porast nočitev Japoncev, je Ljubljana zabeležila leta 1998,
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ko se je obseg nočitev povečal za dvakrat glede na leto 1997 in je indeksna rast znašala 232
točk. Obseg nočitev Američanov se je najbolj povečal med letoma 1997 in 1998. Indeksi rasti
od leta 2003 izkazujejo pozitivno povečevanje obsega nočitev vseh obravnavanih narodov. Še
v devetdesetih letih je bilo za slovenski turizem značilno, da so v strukturi gostov in
prenočitev. Slovenci so predstavljali več kot polovico vseh gostov, po letu 1999 pa je opazen
drugačen trend, povečevanje tujih gostov (SURS, 2007).
Med evropskimi mesti, ki veljajo za mestni turistični center, je bila rast hotelskih prenočitev v
obdobju med 1997 in 2003, za Ljubljano kar 42 odstotna, sledili pa so ji Berlin, Reykjavik,
Göteheburg in Barcelona, Stuttgart, Köln, Hamburg, Sevilja in Lizbona (www.ljubljana.si)
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Grafikon 2: Gibanje števila nočitev Nemcev, Švedov, Britancev, Američanov, Japoncev, Francozov in Italijanov,
za obdobje med 1997 in 2006, pri čemer je leto 2005 izpuščeno (vir: SURS, 2007).
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5.4.2.1. Kongresni in poslovni turizem

Kongresni turizem, ki velja za aristokratsko zvrst turizma postaja eno od strateških področij,
kjer je možno dosegati najvišjo dodano vrednost. Udeleženci različnih poslovnih srečanj
veljajo za zahtevne goste, saj naj bi v povprečju porabili pet do šestkrat več kot povprečen
turist. Večja poraba po gostu se nanaša na obseg porabe, ki jo sproža celoten dogodek na
račun najema dvoran in tehnike, svečanih večerij, sprejemov, postrežbe med odmori, prevozi
in drugega. Večji del teh stroškov je zajet v kotizacijah, kot eden od virov pokritja stroškov
kongresa. Pri tem je zelo pomembna kakovost infrastrukture hotela oziroma kongresnega
centra, kakovost kulinarične ponudbe in ustrežljivost osebja. Udeleženci si namreč družabni
del programa najbolj zapomnijo po ljudeh, ki jih na takih srečanjih spoznajo, in po kakovosti
ponudbe hrane. Manj pomembna je preostala ponudba, kot so bazeni, centri dobrega počutja,
športna igrišča, saj udeleženci zanjo nimajo časa. Večjo vlogo imajo prijetni večerni lokali,
kjer se gosti po napornem dnevu družijo s svojimi kolegi. Pomembna je zadovoljivost
nastanitvenih
zmogljivosti
kraja
(http://beta.finance-on.net/files/2007-0223/Club_februar.pdf: Club F3, Februar 2007, št. 7; Elitni turizem).
Kongresni in poslovni turizem močno vplivata na razvoj mestnega turizma, saj za razvoj
poslovnega turizma urbana središča v osnovi ne potrebujejo razvite celostne podobe in
izdelane razvojne strategije turizma. Glavni dejavniki, ki so pripeljali poslovne obiskovalce
do mestnega središča niso neposredno vezani na turistično promocijo mesta, seveda pa je
sama možnost izkoristka te ponudbe s strani poslovnih gostov in kongresnikov večja, če je
ponudba pestrejša in bolj kakovostno (Stušek, 2006).
Kongresna dejavnost se je v zadnjih letih v svetu zelo razvila, saj predstavlja poslovni turizem
tisti segment turizma z najvišjo stopnjo rasti in pozitivnimi razvojnimi trendi. Pogoj za
pridobitev kongresnega turizma je politična, državna in družbena stabilnost kraja. Kongresni
dogodki so konference, konvencije, seminarji, simpoziji, kolokviji, forumi ali delavnice. Gre
za dogodek vezan na neko jasno določeno vsebino, lahko mednarodnega pomena. Kongresni
dogodek zajema dogajanje, ki je poleg poslovnih srečanj vezano na družabni del, tematske
razstave, obiske različnih institucij, izlete in oglede. Kongresni turizem je tisti segment
turizma, povezan s poslovnimi strokovnimi vsebinami (zdravstveni in strokovni dogodki,
gospodarsko podjetniški dogodki, dogodki politične narave). Kongresni turizem ima pozitivne
učinke na gospodarstvo, pozitivne finančne učinke, ugoden vpliv na izkoriščenost
nastanitvenih zmogljivosti (glavnina obiska je v izven sezonskih mesecih), in posredne
učinke, ki imajo multiplikativne in spodbujevalne vplive na proizvodnjo, storitve, dohodek in
delovna mesta. Posredni učinki so znanstveni, strokovni, ekonomski, turistični, trženjski
(Jelen, 2005).
Poslovni turizem predstavlja najbolj uspešen segment Ljubljanske turistične ponudbe, k
uspešnosti poleg razvite infrastrukture pripomore tudi obstoj nizko cenovnih letalskih
povezav med evropskimi mesti. Po merilih mednarodnega združenja ICCA (International
Congress and Convention Association) ter Kongresnega urada Slovenije se je slovenska
prestolnica leta 2006 s 24 dogodki med 50 vodilnimi mesti na svetu uvrstila na 48. mesto in
tako na svetovni lestvici s 35 dogodki zasedla 38. mesto. Za turistično ponudbo Ljubljane je
značilno, da je prilagojena potrebam kongresnih in poslovnih gostov, tudi večina investicij je
vezana na poslovno kongresno turistično infrastrukturo (Hotel Domina Grand in konferenčni
center Mons), vendar še vedno kljub novim vlaganjem in razvoju tega segmenta mestnega
turizma, Ljubljani primanjkuje nastanitvenih zmogljivosti te kategorije. V sklop poslovnega
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turizma so uvrščeni tudi obiskovalci sejmov, sejemska dejavnost pa je v Ljubljani v zadnjem
času v upadu, zato so potrebna nadaljnja vlaganja v posodobitev objektov na Gospodarskem
razstavišču. Mesto si bo moralo v bodoče prizadevati za nadaljnjo povečevanje števila
nastanitvenih zmogljivosti za to ciljno skupino, posodobiti kongresni center Cankarjev dom,
privabiti sedeže uglednih institucij v mesto, odpreti zabaviščno dvorano primerno za zabave
in druženje srednje generacije, tako kot je bila to nekoč Festivalna dvorana (Stušek, 2006).

5.4.2.2. Kulturni turizem

Kulturna dediščina Evrope je ena najstarejših in najbolj pomembnih generatorjev mestnega
turizma. Kulturno potrošništvo je v porastu, turizem pa je del tega potrošništva, in močno
spodbujan s strani držav. Kulturni turizem postaja čedalje bolj tekmovalen, saj večina
turističnih razvojnih strategij večine Evropskih mest temelji na ponudbi kulturne dediščine in
drugih kulturnih znamenitosti. Da bi Evropska mesta ostala visoko konkurenčna z ostalimi
ponujenimi svetovnimi destinacijami, se mora trg turizma usmeriti in prilagoditi zahtevam
potrošnika in turista. Kulturni turizem temelji na uporabi kulture s strani turistov.
Kultura je bolj kompleksen koncept. Definicij je ogromno, ena izmed teh je, da je »kultura
način življenja«, Williams (1983) definira kulturo kot » 1:splošni proces intelektualnega,
spiritualnega in estetskega razvoja, 2: indikator specifičnega načina življenja, 3: delovanje in
izkušnje intelektualne in artistične aktivnosti«. Kultura je obravnavana kot proces ali kot
produkt (http://www.atlas-euro.org/pages/pdf/cultural%20tourism%20in%20europe.PDF).
Kulturni turizem je potrošnja vezana na umetnost, kulturno dediščino, folkloro in ostale s
turizmom povezane dejavnosti. Bonink (1992) označuje kulturni turizem kot obisk
znamenitosti in spomenikov, ki so produkt neke kulture. Kulturne turiste zanimajo
arheološke najdbe in muzeji, arhitektura (ruševine, znamenite stavbe, mesta kot celota),
umetnost, kiparstvo, obrti, galerije, festivali, prireditve, glasba in ples, drama (teatri, filmi),
jezikovne in literarni izletniški dogodki, religiozni festival, celotni spekter neke kulture in
subkultur. Gre za ti. aspekte »visoke kulture« in potrošnjo vezano na kulturne proizvode.
Turist s pomočjo kulturnega turizma pridobi znanje o produktih in procesih tujih kultur.
Konceptualna definicija ATLAS-a za Kulturni turizem se glasi: «vsa potovanja oseb z
namenom ogleda kulturnih znamenitosti, izven mesta stalnega prebivališča, z namenom
pridobivanja
informacij
in
izkušenj
za
zadovoljitev
kulturnih
potreb
(http://www.profiton.net/index.php?id=8&lang=sl&article_id=41 ).
Ljubljana je mesto z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, prireditvami in programi,
gosti preko 10.000 letnih prireditev, kar ji daje velike razvojne možnosti.
Ankete so pokazale, da je za turiste izbor neke destinacije pogojen s spletom kulturnih
znamenitosti. Rezultati so pokazali še, da tuje turiste bolj privabljajo kraji z visoko kulturnimi
znamenitostmi in umetnostjo, lokalne turiste pa kulturna dediščina in nanje vezane prireditve.
Kulturnega turizma se udeležujejo ciljne skupine tako mladih, seniorjev kot tudi družin.
Ankete so pokazale, da mladi turisti ostajajo v Ljubljani v povprečju 3,2 dni, kar je nad
povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani. Da bi ciljno skupino mladih obdržali v Ljubljani
v povprečju vsaj štiri dni, bi bilo potrebno povečati obseg nastanitvenih zmogljivosti za
mlade, oblikovati dodatno turistično ponudbo za mlade s poudarkom na prireditvah in zabavi,
popotništvu in športnih aktivnostih, turiste pa bolj informirati o dogodkih in prireditvah, ki se
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odvijajo v mestu. Mesto Ljubljana je s turistično infrastrukturo in ponudbo še najbolj
neprilagojena za ciljno skupino družin, saj je struktura namestitev manj primerna za družine,
izvzet je avtokamp Resort, ki je ponudbeno naravnan na družine. Za pridobitev te ciljne
skupine bi morala Ljubljana pridobiti dodatna ležišča v zasebnih sobah v Stari Ljubljani,
povečati obseg cenovno dostopnejših nastanitvenih kapacitet, oblikovati in razviti take
programe, ki bi vključili v ponudbo tudi obrobje Ljubljane, s številnimi izleti v ljubljansko
okolico, poskrbeti za zabavo otrok (bazeni, živalski vrt, gledališča, otroške prireditve, več
igral in animacijskih iger, delavnic za otroke) itd., turistično ponudbo tržiti celo leto. Za
seniorje, ki je hitro rastoča svetovna ciljna skupina, je potrebno v Ljubljani dopolniti
programe. Seniorski potniki so močno usmerjeni v kulturni turizem, zanje je v veliki meri
pomembna varnost, udobje, kakovost. Mesto Ljubljana mora vključiti programe, ki bodo
omogočali dodatne izobraževalne vsebine, programe povezane z naravo, gibanjem, uživanjem
in zabavo namenjeno starejšim. Program Barje, ki ni adrenalinsko opredeljen in omogoča
spoznavanje biotske raznovrstnosti območja, spoznavanje živalstva in rastlinstva, organizirati
plesne in kulturne večere (Razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za
obdobje med 2007 in 2013, 2006).

5.4.2.3. Igralniški turizem

Pomen sodobnega igralništva, ki poleg igre ponuja celovit turistični proizvod z nastanitvijo,
kulinariko, wellnessom, kongresnimi programi, zabavišči in vključujejo širšo ponudbo iz
okolja, se multiplikativno povečuje. Multiplikator dodane vrednosti v igralništvu je 2,1, kar
pomeni, da se lahko poveča skupna dodana vrednost iz naslova indirektnih, induciranih in
investicijskih učinkov za več kot 100% glede na direktno ustvarjeno dodano vrednost v
igralniški proizvodnji. Ekonomki učinki igralništva so pokazali, da je razvoj celovite
igralniško-turistične ponudbe, pomemben generator dodane vrednosti, delovnih mest in
razvoja celovite turistične ponudbe (http://www.ntz-nta.si/default.asp?id=5266).
Igralništvo predstavlja najbolj razvit slovenski turistični proizvod, saj je Slovenija razvila
ameriški tip igralništva, ki združuje zabaviščne dejavnosti. Igralništvo je pomemben del
turistične ponudbe Ljubljane, vendar njegova ponudba vse do leta 2004 ni bila ravno ustrezna.
Predvsem bi jo bilo potrebno dopolniti z zabavnimi programi in gostinsko ponudbo,
namenjeno gostom z najvišjo kupno močjo. Ciljne skupine igralniškega turizma so poslovni,
kongresni gostje, družine in seniorji. Z nosilci igralništva bi bilo potrebno izvajati promocijo,
z namenom povečanja obiska in koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki so pomemben
finančni vir turizma in prenove mesta.
Strategija razvoja slovenskega igralništva, ki je bila sprejeta leta 1997, je postavila ponudbo
kazinojev v turistični okvir in opredelila poslanstvo te dejavnosti v smeri spodbujanja
turističnega in ekonomskega razvoja okolij. Turistična strategija opredeljuje, da je »produkt
igre in zabave« eden od treh, poleg wellnessa in poslovnega turizma, razvojno najbolj
zanimivih in perspektivnih turističnih produktov, ki lahko v najkrajšem času da največje
rezultate. Poleg tega se vzporedno s ponudbo zabaviščnih parkov in igralnic tržijo domači
resursi, kot so npr. bio hrana, ali pa lokalni produkti domačega gostinstva in trgovine (doma
izdelani spominki) (Razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje med
2007 in 2013, 2006).
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5.4.3. Primarna in sekundarna turistična ponudba

Turistična ponudba so vsi materialni in nematerialni proizvodi, ki se jih turist, obiskovalec
poslužuje v nekem turističnem kraju.
V preteklosti je prevladovala delitev turistične ponudbe na fizične proizvode, storitve in
naravne dobrine. Kasneje je bila uvedena nova delitev, in sicer na primarno in sekundarno
turistično ponudbo. Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali
ki jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. To so
naravni (gore, jezera, morje, gozdovi, jame, živalstvo, podnebje, vegetacija, zdravilni vrelci)
in antropogeni (kulturno zgodovinski spomeniki, politični in gospodarski sistemi, itd.)
elementi okolja. Sekundarna turistična ponudba pa zajema tiste turistične dobrine, ki so
proizvod dela in ki jih človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja
v zahtevani količini ter kakovosti. Med sekundarne turistične dobrine prištevamo splošne
infrastrukturne objekte in naprave, turistične infrastrukturne naprave in objekte, prometne
zmogljivosti, prenočitvene in gostinske zmogljivosti, zmogljivosti ostalih dejavnosti.
Sekundarna ponudba sama po sebi ne ustvarja turistov, vendar pa močno vpliva na
atraktivnost in doživljanje primarne ponudbe, preko zadovoljevanja potreb in pričakovanj
turista(Planina in Mihalič 2002).
Raziskava, ki je bila opravljena leta 1998 (Sirše in Mihalič1999), je pokazala, da slovenski
turistični managerji menijo, da je slovenski turizem na področju naravnih, socialnih in
kulturnih privlačnosti močnejši, kot na področju sposobnosti ustvarjanja dodane vrednosti.
Tudi zunanji sodelavci so ugotovili, da je kakovost turističnih storitev šibka točka
slovenskega turizma. Primarna ponudba je lahko vir dodane vrednosti v turistični dejavnosti,
vendar je ta dodana vrednost lahko ustvarjena le z uspešnimi turističnimi potezami, znanjem,
kakovostnimi storitvami in strokovnim vodenjem turistične destinacije. Lahko se torej zgodi,
da konkurenčne prednosti, ki jih ima destinacija zaradi svojih naravnih in kulturnih
privlačnosti, niso izkoriščene zaradi nekonkurenčne sekundarne turistične ponudbe
(Konkurenčnost turističnih destinacij, www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/961-6573-30-6.pdf).
Programsko ponudbo turistične destinacije oblikujejo številni dejavniki in trendi, ki jih je
potrebno upoštevati pri izdelavi turističnih strategij. Turistično ponudbo je temu primerno
potrebno prilagajati.
Zaradi povečevanja deleža starejših ljudi, izboljšane zdravstvene oskrbe in večje kupne moči
predstavnikov te starostne skupine, se bo povečalo povpraševanje po kakovostni in varni
turistični ponudbi, vezani na udobje in enostavne prevoze. Zato mora mesto, če želi zadostiti
pričakovanim trendom, razviti razvojne programe za omenjeno ciljno skupino, če želi ostati
konkurenčno na trgu. Trend intenzivnejše skrbi za zdravje dodatno narekuje povpraševanje po
aktivnih počitniških programih in wellnes počitnicah. Čedalje višja izobrazba vpliva na
povečano zanimanje za kulturo, umetnost, duhovnost, zato morajo turistični proizvodi,
vsebovati tudi ta segment. Poleg tega se zaradi sodobnega načina življenja povečuje
zanimanje za večkratne oddihe v krajšem časovnem obdobju, za kar je Ljubljana kot majhna
destinacija, idealen cilj za goste doživljajskega turizma. Ker pa imajo turisti čedalje več
potovalnih izkušenj, so izoblikovali tudi neko kritično presojo do razmerja med kakovostjo in
ceno ponudbe. Ljubljana se razvija t.i. »butično destinacijo«, kjer je ponudba manjša, a
izbrana in kvalitetna, gost pa za višjo ceno prejme kakovostno storitev. Način življenja je
vodil v potrebo po večji individualizaciji ponudbe, saj narašča potreba po individualnih
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nastanitvah v manjših nastanitvenih objektih, povpraševanje po vodenih in organiziranih
potovanjih upada. V Ljubljani primanjkujejo namestitvene kapacitete majhnih družinskih
hotelov in drugih objektov (Razvojni in trženjski načrt za turistično destinacijo Ljubljana za
obdobje med 2007 in 2013, 2006).
Tudi internetna tehnologija je povzročila razmah turističnega povpraševanja, nov način
pridobivanja informacij, primerjavo dostopnih turističnih ponudb in proizvodov povsod po
svetu in s tem posledično večjo konkurenčnost destinacij. Mesto Ljubljana je s pomočjo
izdelave internetnega portala www.ljubljana.si postalo dostopno vsem uporabnikom interneta,
zato je pomembno da se potencialnim obiskovalcem predstavi realno mestno podobo in
turistično ponudbo, ki bo izpolnila obiskovalčeva pričakovanja in imela s tem posledično
pozitiven vpliv na promocijo in širjenje informacij o mestu Ljubljana.
Pojav nizkocenovnih letalskih prevoznikov je skrajšal potovalne poti in povečal dostopnost
nekaterih destinacij, tudi Ljubljane, ki je postala cenovno ugodna in lahko dostopna ter s tem
primerna za kratka potovanja. Po drugi strani je turizem vir onesnaževanja okolja, zaradi
dviga okoljske osveščenosti, se povečuje zanimanje za okoljsko varovane destinacije, z
neokrnjeno naravo in ohranjeno kulturno dediščino. Ljubljana je zaradi obsežnih zelenih
površin, pristne atmosfere in svojevrstne kulturne dediščine zanimiva za obisk.
Pomemben dejavnik pri odločanju za obisk destinacije je tudi občutek varnosti, destinacije ki
se soočajo z zdravstvenimi kugami, terorizmom, vojno, naravnimi katastrofami, so manj
privlačne za turiste. Ljubljana lahko varnost poudari kot komparativno prednost (Stušek,
2006).

5.4.3.1. Namestitve:

Prenočitvene kapacitete so osnovni del turistične infrastrukture, brez katere turistična
dejavnost ne more delovati. Z razvitostjo prenočitvenih kapacitet je povezan razvoj
kongresnega, poslovnega in individualnega turizma neke destinacije. Ljubljana se že nekaj
časa sooča s problemom obstoječe namestitvene strukture, saj prevladujejo prenočitvene
kapacitete višjega cenovnega razreda, primerne bolj za poslovnega in kongresnega gosta,
primanjkujejo pa cenejše namestitvene zmogljivosti za mlade in družine. Odprtje nekaterih
mladinskih hotelov in program vzpodbujanja zasebnega sobodajalstva v okviru projekta
»Gostoljubnost ljubljanskih hiš«, je ta problem nekako omilil, vendar bo potrebno poleg
nadgradnje namestitvene infrastrukture vzpostaviti tudi boljše sistemske pogoje za privabitev
investitorjev v družinske penzione in namestitvene kapacitete z dvema ali tremi zvezdicami
(Stušek, 2006).
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Preglednica 10: Povečevanje namestitvenih kapacitet v mestu Ljubljana (vir: SURS, 27.6.2007).
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Grafikon 3: Spreminjanje števila sob in ležišč v obdobju med 1998-2007(vir: SURS, 27.6.2007).
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Preglednica 11: Prikaz stanja števila nastanitvenih objektov, po vrsti nastanitve, za obdobje med 1998 in 2007
(vir: SURS, 2007-07-12).

Glede na podatke Statističnega urada Slovenije, je bilo v Ljubljani aprila 2007 zabeleženih 14
hotelov, kar je za 2 več kot leta 2006. V Ljubljani je najbolj zastopana ponudba hotelov višje,
srednje in višje razredne kakovosti (4 kategorije). Manjših kakovostnih hotelskih sob
primanjkuje (2 kategorije). Malo manj kot 50% nastanitvenih zmogljivosti predstavljajo
hoteli, 15 % druge nastanitvene zmogljivosti, 12% pa kampi. Hotelske namestitve so se v
obdobju med 1997-2003 podpovprečno povečale, v primerjavi z Evropskimi mestnimi hoteli.
Zasedenost hotelskih postelj v Ljubljani je v primerjavi z evropskimi mesti zelo dobra.
Ljubljani primanjkujejo zmogljivosti večjega obsega, za organizacijo večjih kongresnih
dogodkov, poleg tega pa hoteli 3 kvalitetne kategorije.
Spletni portal mesta Ljubljane, obiskovalcem Ljubljane ponuja nastanitev v 22 hotelih v
Ljubljani in njeni okolici, od tega jih je 14 v Ljubljani. 7 hotelov je višje razredne kakovosti
(označenih s štirimi zvezdicami; ti so: Antiq Hotel, Best Western Premier Hotel Slon, Domina
Hotel, Grand Hotel Union Bussines, Grand Hotel Executive, Grand Hotel Union Garni, Hotel
Mons), S petimi zvezdicami je označen Hotel Lev, ki poleg poslovnega centra, 9
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konferenčnih dvoran, fitnesa, lepotilnega salona, restavracij in barov ponuja še možnost rent-a
car-a in Casino igralnico. Po strukturi kakovosti storitev je ponudba na visokem nivoju, po
količini pa v slabšem položaju. Cenik za najem sobe znaša od najmanj 120 € na noč do 300 €
za najem apartmaja. Nižje kategorizirani hoteli imajo precej nižje cene, že od 59€ -81€.
(http://www.ljubljana.si/).
Mesto Ljubljana z okolico ima, na mestnem spletnem portalu, objavljenih skupaj 22
penzionov, gostišč in bungalovov. V Ljubljani je 15 mladinskih hotelov in specializiranih
prenočišč za mlade, skupaj z možnostjo poceni prenočevanja v nekaterih študentskih oziroma
dijaških domovih: posebej priljubljeni so Hostel Celica, ki ima celo eno zvezdico in mladinski
hotel Ljubljana, mladinski hotel Simbol v središču mesta, Hostel Park, Alibi hostel, Alibi K5
hostel, Aladin hostel. Cene prenočišča za mladinski hotel se gibljejo od 13€ navzgor, za
ležišče v dijaškem domu pa še manj. Gostje lahko prenočujejo v avtokampih; v okolici
Ljubljane sta dva, v Ljubljani pa en avtokamp Camping Ljubljana. Novost, za katero je
poskrbela mestna občina Ljubljane skupaj z zavodom za turizem je projekt Gostoljubnost
ljubljanskih hiš, kjer lastniki stanovanj v centru, oddajo sobe v najem turistom, preko štirih
možnih posrednikov: Slovenskega turističnega informacijskega centra, agencije Apartmaji
sobe AS Tour, in dveh turistično informativnih centrov (http://www.ljubljana.si/).
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Zemljevid 3: Namestitvene kapacitete v mestu Ljubljana v merilu 1:70.000
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Zemljevid 4: namestitvene kapacitete v mestu Ljubljana v merilu 1:17.000 (www.ljubljana.si ).
Legenda:
Apartmaji in sobe
Avtokampi
Gostišča, Bungalovi in penzioni
Hoteli
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Mladinski hoteli in študentski domovi
Posredovanje sob
1. Hotel Lev
2. Grand Hotel Union Garni
3. Hotel Slon
4. Grand Hotel Union Bussines
5. Grand Hotel Union Executive
6. City Hotel
7. Hotel Antiq
8. Hotel Emonec
9. Bit Center Hotel in Hostel
Ljubljana
10. Stil Hotel
11. M hotel
12. Domina Ljubljana Hotel
& Spa
13. Ljubljana Resort
14. Hotel Mons
15. Vila Veselova
16. Penzion pod Lipo
17. Fluxus
18. Pri Mraku
19. Apartma Vega
20. Alibi Hostel
21. Alibi K5 Hostel
22. TIC

23. Sobe Tour As
24. STIC
25. Hostel Simbol
26. Apartma Komenski
27. Dijaški dom Tabor
28. Hostel Park
29. Turistična informacijska
pisarna
30. Orka sobe
31. Hostel Celica
32. Prenočišča Vodmat
33. Senada Koprivec
34. Dijaški dom Ivana Cankarja
35. Dijaški dom Poljane
36. Apartma Urh
37. Valentin Šebijan
38. Domačija
39. Dijaški dom Šiška
40. Alibi sobe
41. Jožefa Kričej
42. Dijaški dom Bežigrad
42a. Prenočišča Bežigrad
43. Tatjana Hočevar
44. Rooms 4 young

45. Pri Žabarju
46. Gostilna pri Katrci
47. Gostilna s prenočišči Kačji
log
48. Vila Minka
49. Prenočišča Šiška
50. AA Lipa
51. Gostišče Žibert
52. Gostilna in Pizzerija Jelen
53. Marija Jovan
54. Sobe, prenočišča Bojan
Šušteršič
55. Gostišče Cirman
56. Hotel Medno
57. Penzion Kmečki hram
58. Penzion Tavčar
59. Gostišče Portal
60. Apartma Levec
61. Apartma Janus
62. Apartma Šebijan
63. Apartma Dragon
64. Aladin Hostel

5.4.3.2. Turistično informacijski centri

Del turistične infrastrukture so tudi TIC-i, turistično informacijski centri, katerih naloga je
informiranje obiskovalcev o dogodkih, prireditvah, mestni ponudbi. V Ljubljani so trije TICi,
ki delujejo v okviru Zavoda za turizem Ljubljana, s prilagojenim obratovalnim časom
uporabnikom, turistom. Področje informiranja meščanov je dopolnjeno z informacijskimi
točkami v vseh namestitvenih objektih, mejnih prehodih, z infomati, s spletnim portalom in s
preko 700 000 natisnjenih turističnih publikacij v Sloveniji in tujini. Preko TICov lahko gostje
rezervirajo svojo namestitev, se seznanijo s turistično ponudbo, kupijo lahko tudi vstopnice za
prireditve v mestu, Sloveniji, možen je nakup spominkov, razglednic, turistične literature,
uporaba interentenga kotička, izletne storitve in vodenja. Leta 2002 je bil izpeljan projekt
turistične signalizacije, ali turistične postavitve turistično informativnih tabel v mestu.
Zamenjane so bile table na več kot stotih stavbah kulturno zgodovinske dediščine, z obeležji
Haaške konvencije. Označene so bile tematske poti secesijske, baročne, Plečnikove in
arheološke Ljubljane (Stušek, 2006).

5.4.3.3. Kulturna in umetnostna ponudba
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V Ljubljani so ohranjeni sledovi vseh petih tisočletij njene zgodovine, med njimi zapuščina
rimske Emone in staro mestno jedro s srednjeveškim gradom, baročnimi pročelji, okrašenimi
portali. Lepote mesta dopolnjujejo slikoviti mostovi na reki Ljubljanici in prostran park
Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Ljubljani daje današnji videz deloma italijanski barok,
deloma pa secesija, ki se odraža v slogu številnih zgradb, postavljenih takoj po potresu leta
1895. Svojemu rojstnemu mestu je v prvi polovici 20. stoletja vtisnil močan osebni pečat tudi
svetovno znani arhitekt Jože Plečnik. Vsako leto se v mestu zvrsti več kot 10.000 kulturnih
prireditev – tako vrhunskih glasbenih, gledaliških in likovnih kot tudi alternativnih in
avantgardnih dogodkov in 14 mednarodnih festivalov (www.ljubljana.si).
Kulturno in umetnostno zapuščino slovenskega naroda, si turisti lahko ogledajo v številnih
muzejih: Ljubljana ima 15 muzejev nacionalne in mestne ravni: Narodni muzej Slovenije,
Prirodoslovni muzej Slovenije, arhitekturni muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Slovenski etnografski muzej, Tehnični muzej Slovenije, Emonska hiša Jakopičev vrt,
Železniški muzej, arhitekturni muzej-Plečnikova zbirka, Mestni muzej, Pivovarski muzej,
Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki muzej, Tobačni muzej, Virtualni muzej na
gradu, Zemljepisni muzej, zgodovinski arhiv Ljubljana.
Tudi galerij je precej (25): Narodna galerija, Moderna galerija, Bežigrajska galerija 1, 2,
Center in galerija P74, D' galerija, Društvo likovnih umetnikov, Finžgarjeva galerija, Galerija
22, Galerija Africana, Galerija Alcatraz-Metelkovo mesto, galerija Amata, Galerija Ars,
Galerija Art.si, galerija Škuc, Galerija Cankarjev dom, Galerija Commerce, Galerija Feniks,
galerija Equrna, galerija Fotografija, Galerija Furlan, Glesia, Galerija Luwigana, galerija
Kresija, Galerija TR3, Jakopičeva galerija, Mestna galerija 1, 2, Rdeča galerija ateljeja 2050,
Visconti Fine Art Kolizej, Galerija Idrijske čipke in številne druge.
Opera in Balet
Najstarejša Filharmonija
7 gledališč: SNG Drama, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče,
Šentjakobsko gledališče, Gledališče Glej, Lutkovno gledališče Ljubljana, Cafe Teater idr.)
Na razpisu za sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo na območju Ljubljane
skupaj s prireditvami, ki jih organizirajo in razpisu, ki je namenjen sofinanciranju več deset
turističnih prireditev, ki jih ne organizirajo turistična društva, ampak pravne osebe oziroma
podjetniki, je Zavod za turizem Ljubljana, leta 2007 namenil 283.500 evrov, vsota je bila
razdeljena med 58 prosilcev (www.ljubljana.si).
Za delovanje turističnih društev je bilo namenjenih 63.500 evrov 12 turističnim društvom, kar
je slabih 3300 evrov manj kot lani. Leta 2006 so bila sredstva razdeljena le med deset društev,
ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). Za sofinanciranje turističnih
prireditev na javnih površinah MOL je letos namenjenih 220.000 evrov, kar je za 103.160
evrov več kot leta 2006. Letošnja razpisana vsota bo namenjena 32 društvom ali zavodom, ki
bodo do novembra v Ljubljani organizirali skupno 49 prireditev. Tako lani kot letos so največ
sredstev za organizacijo prireditev prejeli Mini teater, Gledališče Ane Monro,
Staroljubljansko društvo in plesna šola Urška. Zavod za turizem Ljubljana je delovanju
turističnih društev in organizaciji prireditev namenil, dobrih 4400 evrov manj kot leta 2006
(Hreščak, 2007, Dnevnik).

5.4.3.4. Ljubljanski spominek
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Leta 2001 je Zavod za turizem vpeljal blagovno znamko »Ljubljanski spominek«, ki turistom
predstavlja lep spomin na slovensko prestolnico, obenem pa ima promocijsko vlogo mesta
Ljubljane. Izdelki so kreacija domače, umetnostne obrti in sodobnega oblikovanja, izbrani so
bili s pomočjo natečajev. V programu ponudbe je nad deset spominkov in sicer: Prosojni
kolaži, viseči svečniki, magnet zmaj, dnevnik Moje srečanje z Ljubljano, številne grafike s
ponatisi mesta Ljubljane in njenih vedut, šali s secesijskimi motivi, Ljubljanske butarice,
čivink, keramični in glineni zmaji vseh velikosti, krožniki žabice, slike, skodelice, čokoladice
z motivi Ljubljane in gradu (www.ljubljana.si).

5.4.3.5. Športna in rekreativna ponudba

Ljubljana ponuja turistom številne rekreacijske poti in sprehode na Rožnik, Golovec, Šmarno
goro, pohod po poti Spominov in tovarištva, Park Tivoli, kjer je Tivoli Center z bazenom,
savno in fitnesom, obisk živalskega ali botaničnega vrta, sprehod na Ljubljanski grad, kjer je
poleg ogleda muzeja in razgleda z grajskega stolpa, možno obiskati odprti poletni kino.
Ljubljana v sodelovanju s športnimi organizacijami vsako leto organizira in priredi skupinske
pohode, tek, nočno rolanje, kolesarjenje, izlete v bližnjo okolico, polet z balonom, za drzne
ponuja adrenalinski park Biosfero. Poleg drsanja, jahanja, čolnarjenja po reki Ljubljanici, se
turisti lahko zabavajo v Bowling centrih, Vodnem parku (BTC) in ob številnih drugih
dejavnostih. Turisti lahko obiščejo Kino Dvor, Kino Komuna, Kino Vič, Kinoteko ali kino na
prostem na Ljubljanskem gradu (www.ljubljana.si).

5.4.3.6. Kulinarika in gostinska ponudba

Gostinska ponudba v Ljubljani se zelo dobro približuje globalnim trendom, saj narekuje
prisotnost svetovnih kuhinj, premalo pozornosti posveča domači gastronomski ponudbi. V
gostinskem smislu velja Ljubljana za konkurenčno in ugodno mesto, kjer je razmerje med
ceno in kvaliteto ustrezno. Neprilagojeni obratovalni časi lokalov, lahko predstavljajo
pomanjkljivost gostinske ponudbe mesta Ljubljane. Letos je bila izbrana blagovna znamka
Ljubljane. V centru mesta lahko obiskovalec najde restavracije in gostilne z zelo raznoliko
ponudbo. Slogi kuhanja so različni, od tradicionalnih slovenskih jedi do številnih kuhinj
drugih narodov. Še posebej bogato so zastopane jedi balkanske, italijanske, srednjeevropske
in v zadnjem času tudi nekaterih bolj eksotičnih svetovnih kuhinj. V samem mestnem
središču, so mehiške restavracije Joe Pena's, Cantina Mexicana, Julija in Romeo, ribja
restavracija As, Bosanska kuhinja Harambaša, za vegeteriance Ajdovo zrno, Bachus center, ki
se zvečer pretvori v nočni lokal. Veliko je pizzerij in restavracije z italijansko kuhinjo-La
Storia Trattoria, Japonska restavracija, Tajska restavracija, Restavracija z mešano in hitro
pripravljeno hrano na eminentni promenadni lokaciji-Zlata ribica, veliko je kitajskih
restavracij, Provansalska, fast food postojank z burekom in pizzo na kos, restavracije s pristno
tradicionalno kuhinjo-Gostišče Sokol, Soba Martina Krpana, restavracija Ljubljana, Pri Pavli,
gostilna Lovec, Figovec, Emonska klet, Operna klet, Šestica, Pri Jovotu, Pod Rožnikom,
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Guliver, Triglav, Pri Mraku, Špajza, Breskvar, Luka Gourment Lunch Cafe, Kresnica, pod
Lipo, Pri Žabarju, Tartuf, idr.. Ljubljana premore restavracije z afriško, argentinsko, arabsko,
bosansko, balkansko, francosko, grško, italijansko, iransko, indijsko, japonsko, kitajsko,
mednarodno, mehiško, perzijsko, ribjo, ruško, špansko, turško kulinarično ponudbo, kar kaže
na veliko internacionalizacijo na tem področju v zadnjem času, saj se je nedavno odprla tudi
tajska restavracija. Poleg restavracij lahko v Ljubljani najdejo obiskovalci številne
samopostrežne restavracije, okrepčevalnice, fast food lokale in globalno Mc Donalds ponudbo
(www.ljubljana.si).
Ljubljano najbolj zaznamuje zelo bogat kulturni večerni utrip. Poleg kavarn, na obrežju
Ljubljanice, ki so aktualne tako podnevi kot zvečer, saj se ob lepih toplih dnevih, tam kar tare
obiskovalcev, nudijo zabavo v številnih pubih kot so Cutty Sark, priljubljena destinacija
turistov iz Velike Britanije, ki se počutijo domače tudi v bližnjem Irish pubu, kjer prirejajo
številne koncerte. Večerne urice si obiskovalci lahko krajšajo v pivnici Kratochwill, lokalu
As, ki ima ponoči funkcijo kluba, Bachus center, ki je preko dneva zanimiv zaradi kulinarične
ponudbe in kavarne, nato pa se pretvori v diskoteko, ponuja tudi biljard. Plesa željni se lahko
odpravijo v diskoteko nad mestom-Global, ki ponuja gostom glasbo za vse okuse.
Alternativno glasbeno usmerjeni bodo svoje glasbene okuse zadovoljili na Metelkovi, Orto
baru, K4, KUD France Prešern, kjer v poletnem času prirejajo številne koncerte in prireditve
svetovnih glasbenih skupin in gledališčnikov v okviru Trnfesta. Za zabave željne je zanimiva
tudi Emonska klet, kjer se prirejajo zabave različnega tipa, na koktail se turisti lahko
odpravijo v bar Pr' Skelet, kjer za ceno enega dobiš dva, idr. lokale.

5.4.3.7. Programi, aktivnosti, novosti, dogodki

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju s turističnimi društvi, organizacijami, agencijami,
gostinskimi, trgovskimi dejavnostmi, TICom in Zavodom za turizem v obdobju zadnjih 7 let
izpeljala številne programe in vpeljala novosti, ki so močno izboljšale mestno ponudbo ter
pospešile turistično potrošnjo.
Leta 2002 je Mestna občina Ljubljana z namenom pospeševanja kakovosti storitev v
dejavnostih, povezanih s turizmom, uvedla priznanje-znak kakovosti ljubljanskega turizma, z
namenom večje prepoznavnosti, povpraševanja in prodaje nadstandardno kakovostnih storitev
in izdelkov na področju gostinstva in hotelirstva ter s tem dviga kakovosti turističnih storitev
v mestu. Gre za blagovno znamko, ki označuje najbolj kvalitetne storitve gostinskih in
nastanitvenih obratov. Ponudbo ocenjuje strokovna komisija, ki nato najboljšim ponudnikom
dodeli znak kakovosti. To bi pripomoglo k povečanju privlačnosti, obiska in prepoznavnosti
prestolnice.
V letu 2003 se je odprl nov mladinski hotel Celica, Mestna občina je uvedla brezplačno
izposojo mestnih koles, začel se je izvajati projekt Gostoljubnost ljubljanskih hiš, kjer lastniki
stanovanj v mestnem središču, turistom oddajajo sobe v najem. V Ljubljani je odprl vrata nov
muzej-športni muzej, ki je posvečen zgodovini slovenskega športa, poleg tega je dobila
umetniški kino Kinodvor, obratovati je pričel slovenski turistični informacijski center.
Leta 2004 je podjetje Easyjet vzpostavilo nizko cenovno letalsko linijo med Ljubljano in
Londonom, kar je omogočilo nizko cenovne prevoze turistov v Ljubljano in zaradi tega porast
števila Britancev. Zavod za turizem je izdal tudi »Turistično kartico Ljubljana«, s katero se je
turistom ponudilo brezplačne ali znižane vstopnine v številne muzeje in galerije, brezplačno
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vožnjo z avtobusi mestnega potniškega prometa, brezplačne vstope na sejme, popuste pri
ogledih mesta, nakupih spominkov in pri prenočevanju v nekaterih hotelih v Ljubljani,
cenejše prevoze s taksiji in rent a car-ji, popuste v nekaterih gostinskih lokalih, popuste pri
nakupih v nekaterih trgovinah in še vrsto drugih ugodnosti.
Mestna občina je za urejenost mestnega središča organizirala čistilno akcijo »za lepšo
Ljubljano«, v kateri lahko sodelujejo meščani in si skupaj prizadevajo za lepšo, okoljsko
privlačnejšo in urejeno, čisto Ljubljano. Poleg Easy Jet ponudnika, je Ljubljana dobila nizko
cenovno letalsko povezavo še z Budimpešto in Berlinom. Nedvomno je leto 2004 prelomno
leto za Ljubljano, saj Slovenija vstopi v EU, letnico 2004 zaznamuje tudi prenova Mestnega
muzeja, prireditev Srednjeveški dnevi in 7 gledališki festival Lutke, ter trajno zaprtje
mestnega središča za osebni promet. To leto se zgodi tudi petnajsti jubilejni LIFFe filmski
festival z rekordnim številom filmov. Jeseni so stojnice pred gostinskimi lokali za Martinovo
pripravile pokušino in velik izbor vin, v okviru projekta Ljubljanska vinska pot, znak
kakovosti ljubljanskega turizma 2004 je bil za visoko kvaliteto storitev in ponudbe, podeljen
šestim restavracijam in enemu hotelu.
Leto 2005 je v turistični ponudbi mesta Ljubljane zaznamovala možnost poleta z balonom nad
mestom, mestno središče pa je že četrtič poživil mestni pomladni festival, ki je ponudil
obiskovalcem vrsto brezplačnih dogodkov in prireditev. Hotel Lev je odprl casino igralnico.
Kopališče & spa Resort odpre vrata turistom, zgodi se znameniti grafični bienale, fotografske
razstave, TIC postane izhodiščna točka nakupov vstopnic za prireditve, vstopnice za muzeje,
prevoze idr., turisti pa imajo tudi možnost brezplačnega tečaja slovenščine v TIC-u.
Nepozabne prireditve so gledališčni dogodek Ana desetnica, 53. Ljubljanski Poletni festival,
Ex Ponte gledališčni festival, srednjeveški dnevi, Martinovanje in LIFFe. Izide glasnik
Ljubljanski grad. Poleti začne delovati tudi poletna knjižnica pod Krošnjami na Trnovskem
pristanu. Ob evropskem dnevu mobilnosti je Ljubljana ponudila zastonj prevoz za oglede
mesta z vlakcem ali kolesom.
Leto 2006 je prineslo novo nizko cenovno letalsko povezavo med Ljubljano in Istanbulom. S
to novostjo na Letališče Ljubljana zdaj leti skupaj devet rednih letalskih prevoznikov. Poleg
Turkish Airlines so to še Adria Airways, Air France, ČSA, easyJet, JAT, Malév in LOT, ter
Wizz Air do Bruslja in Londona. Ljubljana je v zimskem času dobila odprto drsališče Tivoli.
Istega leta so na mobilnem portalu Planet uvedli nov vsebinski sklop Najdi svoje mesto,
interaktivni mobilni vodnik po Ljubljani. Vodnik obsega 50 krajev, povezanih z dogodki iz
polpretekle »pop« zgodovine mesta.
V starem mestnem jedru Ljubljana organizira projekt: »Poletne prireditve«, ki vključujejo
koncerte na ulicah in ladjicah, ulične predstave, prireditve z zgodovinskimi ozadji, Knjižnico
pod krošnjami, tradicionalno bogat spored prireditev za otroke in številne druge dogodke, ki
pomagajo pri ustvarjanju mestnega utripa. Med novost šteje tudi avtobusna povezava med
mestom in živalskim vrtom, predstavitev nove mestne razvojne strategije. Strateški razvojni in
trženjski načrt prinaša jasno definicijo turistične destinacije Ljubljana in kot vizijo ter hkrati
cilj opredeljuje, da Ljubljana postane turistično središče, identitetni simbol ter element
mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Zavod za turizem je vpeljal štiri novo zasnovane
brošure, vodiče mestne ponudbe za mlade, poslovneže, družine z otroki in seniorje.
Leto 2007 je zaznamovano s 50. obletnico Plečnikove smrti, kar prinese številne kulturno
zabaviščne prireditve. Obratovati je začela tudi vzpenjača na grad. Novost je letalska
povezava med Helsinki in Ljubljano. K utripu Ljubljane bodo pripomogle številne prireditve
na prostem ter raznovrstna ponudba ogledov mesta, ki je razširjena z ogledom-dogodivščino
Zmajeva šifra in nedeljskim izletom po Ljubljanici.
Poleti potekajo turistične prireditve v središču Ljubljane, ki jih sofinancira ljubljanski zavod
za turizem, organizirane v treh sklopih. Prvi se odvija ob Ljubljanici, kjer so sobotna
umetniška tržnica, otroške ustvarjalne delavnice, fotografske razstave, izposoja kanujev in
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plovba po Ljubljanici, na prehodu s pomladi v poletje tradicionalna kresna noč po Ljubljanici,
kot novost pa podmostne serenade in dogodki na Špici in terasah. Drugi sklop prireditev je v
starem mestnem jedru, številni komorni, etno in jazz koncerti. Obiskovalci so si lahko
ogledali še tradicionalni festival uličnih gledališč Ana Desetnica, z novostjo prireditev na
Grubarjevem travniku, kjer se poleti ob večerih odvijajo koncerti jazz in etno glasbe, ob
sobotah pa ustvarjalne delavnice. Tretji sklop prireditev pa predstavljajo dogodki v parku
Tivoli, kjer so v Galeriji na prostem razstave, ob sobotah pa se je tam mogoče učiti cirkuških
spretnosti; po Tivoliju vozi kočija z lipicanci, ob ribniku je v Knjižnici pod krošnjami prostor
za
branje
v
naravi,
pripovedovanje
pravljic
ter
kreativne
delavnice
(http://www.delo.si/index.php?sv_path=43,49&so=Delo&da=20070611&ed=0&pa=3&ar=0d
c718273e508b520bf04c714feaf8fa04&fromsearch=1, citirano 27.06.2007).
Vse te dejavnosti in novosti s strani zavoda za turizem, mestne občine v povezavi z ostalimi
turističnimi organizacijami in agencijami, kažejo na povečanje utripa v mestnem jedru na
račun turistične dejavnosti. Vpeljane novosti so povečale dogotkovnost in prizoriščnost v
mestu Ljubljana, ter popestrile mestno ponudbo, ki je osnova za turistično potrošnjo in
obračanje kapitala (www.ljubljana.si).

5.4.3.8. Ponudba vodenih ogledov mesta

Zavod za turizem ima okoli sto usposobljenih vodnikov, ki ponujajo organizirane oglede
mesta posameznikom in manjšim skupinam, na trinajst možnih načinov vodenja in v 17
jezikih. Turisti se lahko odločijo za vodenje, glede na želen izbor poti in sicer za sprehod po
baročni Ljubljani, secesijski, Plečnikovi, sprehod po Prešernovih stopinjah in ogled
ljubljanskih cerkva. V okviru vodenja se turisti lahko odpravijo tudi na grad, z vlakcem, peš
ali vzpenjačo. Organizirane so vožnje po Ljubljanici s turistično ladjico, najem mestnih koles
in polet nad mestom z balonom (www.ljubljana.si).
V mestu je veliko turističnih agencij, ki sodelujejo s tour operaterji. Največje med njimi so
Kompas, Ilirika turizem, Slovenika, Atlas, Globotour itd.

5.4.3.9. Prireditve

Prenova starih mestnih jeder predstavlja izhodišče za razvoj turizma in postavitev kvalitetne
turistične ponudbe, ob upoštevanju, da je lahko kulturni potencial mesta izhodišče za fizično
prenovo in celostno revitalizacijo mesta. Mesto mora vzpostaviti življenje in kulturni utrip, da
pridobi na interesu lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev. Tako se je mesto po zgledu
evropskih mest turistično revitaliziralo s pomočjo kulturno zabaviščne ponudbe mesta. Po
mnenju dr. Kovača, naj bi bila kulturna ponudba pogoj za podjetniško oživljanje in šele potem
osnova za pravo fizično obnovo mestnega jedra.
Leta 1997 je podjetniška skupina Primoža Lorenza pričela uresničevati projekt kulturnega
oživljanja Stare Ljubljane. Lokalnemu prebivalstvu so preko pestre ponudbe kulturnih
prireditev in dogodkov želeli izboljšati osveščenost o identiteti kulturne dediščine starega
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mestnega jedra. Prebivalcem, ki bivajo v mestnem jedru so želeli dvigniti samozavest in
spodbuditi iniciativo prebivajočih, pri sodelovanju in ustvarjanju podjetniške in turistične
ponudbe, ter na ta način postopoma oživiti mesto. Izhodišče projekta je bila organizacija
kulturnih prireditev na starih ljubljanskih ulicah, atrijih in cerkvah z naslovom »Poletje v Stari
Ljubljani«. Tudi Projekt »gostoljubnost ljubljanskih hiš« je k sodelovanju, pri zagotavljanju
dodatnih turističnih namestitvenih kapacitet za individualne turiste, vključil lokalne
prebivalce, ter tako povečal turistično ponudbo mesta in okrepil revitalizacijski proces.
Rezultati so danes vidni, saj je staro mestno jedro doživelo razcvet, pomembne podjetniške in
arhitekturne spremembe in postalo bolj odprto in dovzetno za nove pobude in razvoj. Gospod
Lorenz je sodeloval tudi pri nacionalnem projektu Imago Ljubljana, pri katerem je bil
poudarek na oživitvi kulturne dediščine in podobe starega mestnega jedra s pomočjo kulturnih
prireditev in festivalov, ustrezno umeščenih v okolje. Ideja se je razvila iz potrebe po
dopolnjevanju in izboljšanju ponudbe Ljubljanskega poletnega festivala in razširitve
prireditev po vsej Sloveniji. Prireditve na zgodovinsko in arhitekturno zanimivih odrih, kot so
grajska dvorišča, dvorci, cerkve, viteške dvorane in stari mostovi, privabljajo iz leta v leto več
obiskovalcev. Prireditve v Stari Ljubljani so pomemben del turistične ponudbe mesta, saj so
sezonsko neodvisne in ponujajo za vse okuse, alternativo ostali kulturni ponudbi (Kovač,
1994).
V Ljubljani se letno odvija več mednarodnih festivalov in druge pomembne prireditve, kot so:
• Sejem Vino (junij): mednarodni sejem vina,
• Mednarodni Jazz festival (junij),
• Mednarodni festival uličnega teatra Ana Desetnica (junij),
• Mednarodni poletni festival (julij, avgust): nastopi številnih domačih in tujih
umetnikov, operne in baletne predstave, koncerti, gledališke predstave, glasbena dela,
ipd.,
• Mednarodni grafični bienale (vsako leto julij do september),
• Trnfest (avgust): mednarodni festival gledaliških predstav, koncertov, otroškega
programa itd.,
• Mladi levi (avgust): mednarodni festival mladih gledaliških ustvarjalcev,
• Noč v Stari Ljubljani (zadnji vikend v avgustu): kulturno-zabavna prireditev,
• Mini lutke (julij, avgust): mednarodni lutkovni festival,
• Mesto žensk (oktober): mednarodni festival sodobnih umetnosti,
• INFOS (november): sejem računalništva,
• Mednarodni ljubljanski maraton (oktober),
• LIFFE (november): mednarodni filmski festival,
• Slovenski knjižni sejem (november),
• Novoletno praznovanje na prostem,
• Pustni karneval,
• Pozdrav pomladi,
• Maturantska parada,
• Slovenski glasbeni dnevi (april): festival sodobne glasbe, koncerti, mednarodni
muzikološki simpozij,
• Exodos (maj):festival sodobnih odrskih umetnost,
• Umetniška tržnica ob Ljubljanici,
• Jagodna nedelja,
• Kresna noč na Ljubljanici,
• Otroško poletje v Ljubljani,
• Kostanjeva nedelja,
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Martinovanje,
December v Ljubljani in spremljajoča ponudba stojnic,

Kultura je bila in ostaja način preživljanja prostega časa v mestu Ljubljana. Tuji gosti se poleg
lokalnega prebivalstva udeležujejo kulturnih dogodkov in zabavnih prireditev, lep primer pa
je udeležba 60 poslušalcev berlinske radijske postaje Multikulti na Drugi godbi leta 2005
(www.ljubljana.si).

5.4.3.11. Nakupovanje

Staro mestno središče obiskovalcem ponuja možnost nakupov v številnih majhnih trgovinicah
in butičnih prodajalnah z visoko kvalitetnimi blagovnimi izdelki; od oblačil, parfumov,
bižuterije, nakita, obutve, specializiranih izdelkov, namenjenih turistom, do spominkov, daril,
slovenskih izdelkov. Središče mesta poleg trgovin z najrazličnejšo ponudbo in nekaj
veleblagovnic premore tudi številne prodajne galerije. V njih je širok izbor grafičnih izdelkov,
po katerih je Ljubljana še posebej znana.
Tudi bolšji sejem in osrednja tržnica, delata mestno jedro privlačno za obisk, in včasih celo
predstavljata glavni motiv obiska, ki poleg nakupovanja združuje tudi željo po druženju,
sprehajanju. Tržnica ponuja poleg svežega sezonskega sadja in zelenjave, cvetja in začimb,
ekoloških stojnic tudi ribarnico, obiskovalci pa lahko kupijo tipične slovenske proizvode kot
sta npr. potica, slovenski pršut in druge ročno izdelane izdelke. Za veliko Ljubljančanov je
namreč sobotno jutro na trgu nepogrešljiv začetek vikenda, sprostitev, po drugi strani pa velja
ljubljanska tržnica za družabno shajališče, kamor prideš, »da vidiš in da si viden« (Trgovina
na drobno v Mestni občini Ljubljana v letu 2002, 2003).
Center mesta se ponaša s 4 veleblagovnicami: Nama, Centromerkur, Modna Hiša,
Maximarket. V centru mesta se nahajajo številne specializirane trgovinice in prodajalne z
unikatnimi izdelki: Čajna hiša, Dvorec Trebnik (zeliščna galerija in trgovina), prodajalna
Cafetino, kjer kupci lahko izbirajo med različnimi vrstami kave, trgovina Alamut z izdelki in
spominki iz Irana, trgovina Art Glass z unikatnimi izdelki iz stekla, rokodelske in
oblikovalske izdelke lahko obiskovalci kupijo v Art XIV galeriji, Ateljeju Pozitive, v
prodajalni Bela se lahko kupec oskrbi z etnološkimi tradicionalnimi kulinaričnimi proizvodi,
obiščejo lahko Cigarnico Obersnel in prodajalno Darila Rokus s poslovnimi darili, prodajalna
Dom ponuja spominke, v Galeriji Idrijske čipke prodajajo ročno izdelane prte in izdelke iz
čipke, obiskovalec pa si lahko ogleda klekljanje. Galerija in šahovska trgovina Bruno Parma,
Galerija Zibka, Germ z izdelki iz stekla, Knjigarna Behemot s knjigami v angleškem jeziku,
Trgovina Kod in Kam z geografskimi priročniki, vodiči, zemljevidi, trgovinici Laura in
Ljubljanček s spominki, prodajalna z domačim medom in čebelarskimi izdelki Medex,
trgovina Muzikalije, Piranske soline, Porcelain Catbriyur, Prodajalna s spominki Rustika,
etnografska galerija in spominki v prodajalni Skrina, rabljene gramofonske plošče v Spin
Vinyl, Vale Novak, trgovina s konceptom, je knjigarna s kavarno in modnimi dodatki,
Zlatarna Zlato Runo in prodajalna antika Ferjan.
Oblačila in obutev visokega kakovostnega razreda lahko obiskovalci v centru mesta kupujejo
v trgovinah: Akultura, Almira Sadar, A.S., Atelje Princ (Irena Funduk Fashion), Cliche,
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Butanoga, Devetka, Lina salon, Modni atelje Mojca Makuc, Studio Draž, Soven Natura,
Torbice Marjeta Groželj, modna trgovina Vodeb, Vale Novak.
Mestno jedro se ponaša s številnimi starinarnicami kot so: galerija Feniks, Antika Ferjan,
Antika Miro, Antikvariat Apollon, Antikvariat Cunjak, Glavan, Tizian, Antikvitete Novak,
Carniola Antiqua, Galerija Ars, Ažbe, Galerija in salon antikvariat Fortuna, Ritter Antiques,
antikvariat Solidus, Trubarjev Antikvariat.
Obiskovalec se lahko ustavi v vinoteki GR, Vinoteki Monroe, Vina Boutique, Vinoteki in
Cafeteriji Breg, Vinoteki Dvor, Enoteka, Movia.
Poleg omenjenih trgovin, ki so zrasle v mestnem jedru v zadnjem obdobju, ko je začelo jedro
oživljati so še številne druge trgovine: Bonboniera Cukrček, Boutique Kayan, Cvetličarna
Nova, Frey willie trgovina z urami in nakitom, L' Occitane, Goldenpoint, Avantgarde, DZS,
Gloss Junior, Sofa Home Decordrogerija Müller, Palmers, S. Oliver, Tri Muhe, Zara,
Trgovina Violine Demšar, trgovina s kolekcijo daril in spominkov Zajtrk s Plečnikom,
cvetličarna Emporia, Alenka design trgovina z darili in številne druge (www.ljubljana.si).
Po nekem podatku iz popisa MOL, naj bi v starem delu Ljubljane, leta 2006, našteli okoli 283
trgovin. V mestnem središču je bilo leta 2003 izračunanih 80 000 m2 prodajnih površin, kar je
veliko manj kot v nakupovalnih središčih. Prevladujejo specializirane trgovine srednje in
dolgoročne oskrbe, restavracije, bari, kavarne, klubi, lokali, banke, zavarovalnice, turistične
agencije, kulturno znanstvene institucije, odvetniške pisarne, mestna uprava itd. Kar 43.4 %
vprašanih, se vsaj občasno odpravi po nakupih v mestno središče, od tega jih je 17.2 % takih,
ki nakupujejo več kot enkrat mesečno v mestnem središču, 39.4 % vprašanih pa nikoli ne
nakupuje v mestnem središču. Tisti, ki večinoma nakupujejo v nakupovalnih središčih, so
navedli, da so v preteklosti veliko bolj obiskovali mestni center in tam nakupovali. Korelacija
med pogostostjo nakupovanja v mestnem središču in nakupovalnih centrih prikazuje, da so
nakupovalna središča mestnemu središču odvzela dobršen krog potrošnikov (Rebernik, 2006
in Trgovina na drobno v Mestni občini Ljubljana v letu 2002, 2003).
V centru Ljubljane, glede na raziskave, ki so jih opravili za potrebe projekta »Trgovina na
drobno v MOL 2002«, prevladujejo prodajalne s knjigami, nakitom in parfumerijo, sledijo
prodajalne z obleko in obutvijo, najmanj pa je prodajaln z izdelki za dom. Medtem ko je v
nakupovalnih trgovinskih centrih največja zastopanost prodajaln s športnimi izdelki, izdelki
za prosti čas in dom. Raziskava prodajaln za leto 2002 glede na leto 1999 je pokazala, da so
se v centru mesta zgodili določeni strukturni premiki, saj naj bi se število prodajaln zmanjšalo
za 5,4 %, prodajna površina pa za 3,2 %. Trgovci so zaprli nekatere manjše prodajalne,
istočasno pa so se odprle nekatere večje trgovine v centru. Največ trgovin se je v centru mesta
zaprlo zaradi premajhne prodaje oz. prevelikih stroškov, nerentabilnosti poslovanja, nekaj
zaradi denacionalizacije. Nezanemarljiv razlog je tudi majhnosti prodajnih površin, in selitev
trgovine v nakupovalna središča, kjer je boljša dostopnost in možnost parkiranja. Struktura
prodaje je glede na celotno Slovenijo in MOL različna, saj so največji delež prodaje na
območju centra Ljubljane ustvarile prodajalne z različnim blagom, relativno večji delež na
območju centra v primerjavi s Slovenijo in MOL pa so imele tudi prodajalne s slikami,
nakitom, parfumerijo in knjigami ter obleko in obutvijo (Trgovina na drobno v Mestni občini
Ljubljana v letu 2002, 2003).

Trgovske panoge

Število prodajaln %
2002

1999

M2 prodajnega prostora %
2002

1999
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2. Obleka in obutev
3. Izdelki za opremo
doma
4. Izdelki za šport in
prosti čas
5. Knjige, slike nakit,
parfumerija
6. Razno blago (tudi
blagovnice)
Skupaj
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30,1

29,8

8,0

8,5

68,4

74,6

48,7

80,3

24,0

34,6

6,4

9,5

28,6

36,4

7,4

41,6

94,1

100

96,1

100

72,0

75,9

77,8

86,1

43,5

46,1

23,7

31,4

Preglednica 12: Deleži števila prodajaln in prodajnega prostora v centru Ljubljane glede na celotno območje
izražene v % glede na prodajne izdelke.

Anketirani prodajalci so v okviru ankete za potrebe raziskave trgovine na drobno v mestni
občini Ljubljana v letu 2002, pri razlogih za poslovanje prodajaln v centru mesta navedli zelo
malo prednosti in veliko problemov ter slabosti. Kot prednost izbora centra mesta za lokacijo
njihove prodajalne, so navedli bližino tržnice, središčnost mesta ter izpostavili poslovne
kupce, študente, mlade in starejše posameznike, kot stalne, zveste stranke, ter povečevanje
prisotnosti svetovno znanih blagovnih znamk. Največ pripomb pa so imeli nad urbanistično,
komunalno in prometno neurejenostjo centra. Anketirani so mnenja, da selitev nekaterih
prodajaln v centru in selitev prostočasnih mesto-tvornih dejavnosti (kina, gledališč, bank)
vpliva na dodatno pešanje centra. Kot veliko slabost so omenili tudi premalo promocije in
odpiralni čas trgovin v središču mesta. Problem so tudi težave s parkiranjem, zapiranje
trgovin, urbanistična nedorečenost, neurejenost fasad in izložb, problem dostave blaga, visoke
najemnine. Anketirani so pod prodajalne, ki so zaprle svoja vrata navedli Metalko, nekatere
prodajalne s prehrano, Citrus, Mavrico, Ona On, Mercator, Energie shop, Mango, Artego,
nekatere tehnične prodajalne in prodajalne s športno opremo, prodajalno Autocommerce,
Kolesar, koto, Mladinska Knjiga, Coming, Velektekstil, DZS, Optika Kiss, Bonboniera,
Balestra, Centromerkur Karat, Vezenine Bled, Dolce & Gabanna, Tomas sport 2, Palmers,
Drogerija MCA, Gazella, Ergotrade, Levis, Krznar, Kosa, Iskra, Elektrotehna, Chemo,
Manufaktura, Bata, Stefanel, Vrvarna, Židan parazol, Big Star, Orso. Navedli so tudi umik
nekaterih obrtnikov, čevljarjev, lokalov, prodajaln z belo tehniko (Trgovina na drobno v
Mestni občini Ljubljana v letu 2002, 2003).
V ljubljansko mestno jedro se življenje, kljub mnenju anketiranih prodajalcev vendarle počasi
vrača. Nepremičninske agencije beležijo, da je zasedenost poslovnih prostorov v mestu večja,
kot je bila pred časom. V najbolj obiskanih ulicah, predvsem na Čopovi, Nazorjevi, na
Prešernovem trgu, začetku Miklošičeve ceste, na Wolfovi, Stritarjevi in na Slovenski do
hotela Evropa je zelo težko dobiti prost lokal, medtem ko so ulice (kot na primer Tavčarjeva,
Dalmatinova in Slovenska proti Dunajski) za najemnike precej manj zanimive. Ljubljana je
kot glavno mesto veliko bolj zanimiva za turiste in druge obiskovalce, tako da verjetno ti
bistveno vplivajo na mestni utrip in posledično privabljajo podjetnike, da odpirajo svoje
poslovne prostore v mestnem jedru. Posredniki ugotavljajo, da v prometnih ulicah, kjer ni
možnosti parkiranja, uspevajo predvsem trgovine z visoko modo, spodnjim perilom in
nogavicami, zanimivo pa je, da v centru mesta Ljubljane praktično ni mogoče najti trgovine,
kjer bi lahko kupili vijak (Delo, Bizovičar, 2005; citirano: 1.7.2007).
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Dejstvo, ki na to nakazuje je, da se je v Stari Ljubljani, v zadnjih 10 letih, skupaj s povečanim
številom trgovin spremenil tudi vsebinski nabor ponudbe, ki je postala visoko kakovostna in
višje cenovna, zato tudi konkurenčna masovni in srednje cenovni trgovski ponudbi
nakupovalnih središč, ki so tudi bolj množično obiskovana. Morda prodajni izdelki mestnega
središča niso za vsak žep, so pa namenjeni bolj zahtevnim kupcem s svojevrstnim okusom, ki
jih množična potrošnja odbija in ki so bolj kot masovnemu nakupovanju naklonjeni
izbranemu nakupu, flanerstvu in sprehodom po starem mestnem jedru, ki ponuja poleg
gibanja na prostem, še svojevrsten kulturno zgodovinski utrip.
V Ljubljani se je izoblikovalo nekaj predelov, kjer morajo trgovci plačati visoke najemnine za
svoj lokal: Čopova, začetek Miklošičeve, Trubarjeve, nekoliko tudi Cankarjeva; del mestnega
središča, ki je namenjeno pešcem. Vse to so lokacije, kjer povpraševanje daleč prekaša
ponudbo. Letna najemnina znaša od 600 do 1200 evrov na kvadratni meter. Cena za kvadratni
meter pada premo sorazmerno z velikostjo, na najelitnejših lokacijah v Ljubljani pa se
oddajajo pretežno lokali od 20 do 40 kvadratnih metrov. Stroški najema trgovskih prostorov v
ljubljanskem središču so v primerjavi z obrobnimi lokacijami mesta nenormalno visoki,
nemalokrat tolikšni, da jih ne morejo pokriti z dobičkom od prodaje. »A to ni nič
nenavadnega: tudi v tujini je ustaljena praksa, da je prodajalna v glavni nakupovalni ulici
zgolj nekakšno izložbeno okno, naložba v sloves« (Tomažič, 2006: Delo).

5.4.4. Potenciali za razvoj mesta Ljubljane kot turistične destinacije

Izdelana swot analiza v Programu celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu-2006
(Ministrstvo za gospodarstvo, 2006), za Ljubljano kaže na prednosti, priložnosti, ki jih mesto
lahko izkoristi v svojo korist, slabosti in nevarnosti, ki lahko ogrozijo mestno turistično
ponudbo.
V turistični destinaciji se srečujejo številni ponudniki s področja turizma, lokalno okolje z
naravnimi in drugimi elementi ter prebivalci in socialno ekonomsko okolje s splošno
infrastrukturo, gospodarskimi in socialnimi subjekti. In vsi ti subjekti morajo delovati
usklajeno s ciljem ustvarjati gostoljubno okolje, produktivno okolje in razvojno spodbudno
okolje, s prepoznavno podobo turistične destinacije. Tako se v turistični destinaciji srečujejo
in povezujejo programi kakovosti posameznih ponudnikov turističnih storitev, programi
okoljskega managementa in programi nacionalne kakovosti. Ti so neposredni turistični
ponudniki, ki se povezujejo v skupno ponudbo: gostinstvo, hotelirstvo, zabavišča, agencijske
storitve, vodenje, informiranje, programi poslovnih storitev (konference, poslovna srečanja...),
trgovina (bencinski servisi, specializirane trgovine, trgovina na drobno, določeni izdelki s
slovenskim poreklom, obisk muzejev, galerij, kulturnih prireditev, športne storitve idr.).
Uspešen razvoj turizma v turistični destinaciji mora temeljiti na načelih trajnostnega razvoja,
ki je osvojen koncept splošnega in turističnega razvoja v razvitem svetu in v Sloveniji.
Indikatorji trajnostnega razvoja so orodje za sprejemanje pravilnih odločitev, ki vodijo do
trajnostnega turizma v destinaciji (Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu,
2006).
Mesto Ljubljana se, z vidika danosti in ponudbe, lahko pohvali z bogato kulturno in
zgodovinsko dediščino, saj je moderna prestolnica z dobro razvito infrastrukturo, aktivnim
poslovnim, kulturnim in političnim življenjem, obenem pa je tudi univerzitetno središče
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Slovenije, kar mestu daje živahen mladosten pridih, v mestu se nahajajo številne kulturne,
znanstvene, poslovne institucije nacionalnega in mednarodnega značaja. Mesto je zaradi svoje
prostorske oblike in lege neposredno povezano z zelenim delom na podeželju, kar odpira
kombinacijo naravnih, kulturnih in turističnih potencialov. Obenem predstavlja turistično
izhodišče za odkrivanje Slovenije. Omenjene prednosti lahko mesto izkoristi kot priložnost za
razvoj dogodkov mednarodnega značaja, izgradnjo novih nastanitvenih zmogljivosti, ob
sodelovanju lastnikov pri ponudbi nastanitvenih zmogljivosti, dodatni ponudbi in storitvah,
aktivnejšem trženju.
Z vidika turističnega trga in povpraševanja se je Ljubljani kot prestolnici države nove članice
EU povečala prepoznavnost, na to dodatno vplivajo nove letalske povezave, bližina emitivnih
trgov, še vedno pa ostaja precej nova destinacija na evropskem trgu in zato zanimiva in
popularna destinacija. Prednost se mestu pripisuje tudi z vidika varnosti in nemasovnega
turizma, ponudba turističnih proizvodov je v skladu s trendi povpraševanja, zato mesto
Ljubljana ustvarja imidž prijazne, očarljive destinacije. Priložnost, ki jo mesto lahko izkoristi
sebi v prid je povečano povpraševanje turistov po obisku Ljubljane, saj Ljubljana upošteva in
s pomočjo celovitih tržnih pristopov, razvija ponudbo v smeri sodobnih evropskih trendov
(poslovni, kulturni, doživljajski turizem). Ljubljana ima priložnost postati najpomembnejše
turistično središče v Sloveniji in obenem prestolnica, ki izpolnjuje tako potrebe turizma kot
domačega prebivalstva.
Mesto Ljubljana je na ravni destinacije razvila javno-zasebno partnerstvo s področja razvoja
in oblikovanja turistične promocije in proizvoda. Kakovost storitev s področja marketinga je
visoka, oblikujejo se celostni turistični programi, prednost predstavlja tudi vzpostavitev
slovenskega kongresnega urada.
Ljubljana lahko kot priložnost razvije stike in turistično sodelovanje na regijski in mednarodni
ravni, uresniči zastavljeni strateški in razvojni tržni načrt, aktivnejše sodeluje z javno upravo.
V zadnjem času se zaradi večjega povpraševanja pospešeno vlaga v izgradnjo in prenovo
novih hotelskih objektov ter izpopolnjevanje kongresne ponudbe, na turističnem trgu se
pojavljajo novi akterji, ki so hkrati velika priložnost za odprtje in oblikovanje bolj prijaznega
okolja za nove tuje investitorje, nove partnerje, bolj specializirano ponudbo, prilagoditev
posameznim ciljnim skupinam in za razvoj infrastrukture, ki je potrebna za doživljajsko
izkušnjo turista.
Ljubljana ima ugodno lego, križiščni položaj med vzhodom in zahodom Evrope pa ji ponuja
geostrateško prednost, dobro dostopnost znotraj Slovenije in dostop do emitivnih trgov.
Z vidika ponudbe, Ljubljani še vedno primanjkujejo dopolnilni proizvodi in uspešno
sodelovanje pri oblikovanju privlačnih in integralnih turističnih proizvodov, storitve in
ponudba so še vedno premalo diferencirana, turiste se s pomočjo doživljajskih dogodkov
premalo intenzivno motivira za obisk.
Cene nastanitvenih zmogljivosti so relativno previsoke, ponudba premalo ciljno oblikovana
in integralna. Polna zasedenost nastanitvenih kapacitet, kongresne ciljne skupine, lahko deluje
uspavalno na prizadevanja za razvoj novih turističnih proizvodov in na skrb za ustrezno
razmerje med ceno in kakovostjo turističnih storitev. Še vedno prevladuje sezonsko orientiran
turizem in vikend turizem, segment poslovnih gostov je slabo izkoriščen za nadaljnji
počitniški prihod, mesto pa doživlja tudi konkurenco drugih evropskih destinacij. V določenih
konicah ponudba nastanitvenih kapacitet ne zadošča povpraševanju. Mestu Ljubljani preti
nevarnost, da ne bo upoštevala trendov povpraševanja oz. da bi se na njih zgolj reaktivno in
nepravočasno odzivala, da ne bo ustrezno obvladovala povečanja obsega turizma in
negativnih učinkov, ki jih ta prinaša, in si s tem prislužila nenaklonjenost lokalnega
prebivalstva do turistične dejavnosti in da ne bo dovolj razvila medsebojnega sodelovanja in
povezovanja turističnih ponudnikov. Turistično gospodarstvo pri razvoju inovativne ponudbe
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preveč ovirajo administrativni postopki, manjkata javna vizija in merljivi cilji, slabo se vodi
statistiko in premalo vlaga v tržne raziskave s področja turizma. V mestu vlada neustrezni
prometni režim, nezadostna ponudba nastanitvenih zmogljivosti (zlasti srednjega in nižjega
cenovnega razreda ter manjših družinskih hotelov). Z vidika prometne infrastrukture je
železniški sektor premalo izkoriščen v turistični ponudbi. Vse to lahko pomeni nevarnost, da
v MOL turizem ne bo prepoznan kot dejavnost, ki je zelo pomembna za razvoj mesta in v
katero velja vlagati, da MOL ne bo ustrezno integriral turizma v ostala področja, da slabo
povezana in medsebojno neusklajena turistična ponudba lahko vodi v neučinkovitost in slabši
prihodek turističnih ponudnikov na območju MOL in s tem destinacije kot celote, da
slovenska politika ne bo razumela pomena vloge prestolnice v novo nastajajočem evropskem
prostoru in bo sredstva usmerjala predvsem v manj razvita območja, ob enem pa vlagala le v
en segment (hotelske postelje in kongresni centri), ne pa v izboljšanje osnovne in dopolnilne
turistične infrastrukture in ponudbe. Nenazadnje se lahko zgodi, da Ljubljana zaradi
pomanjkanja nastanitvenih zmogljivosti in neustrezne dopolnilne infrastrukture ne bo mogla
zadovoljiti povpraševanja.
Vizija razvoja turizma opisuje Ljubljano do leta 1013 kot prepoznavno, privlačno in razvito
evropsko mestno destinacijo, primerno za poslovna, politična in kulturna srečanja, kot tudi za
kratek mestni oddih. Turistični razvoj je trajnosten, saj prebivalstvu omogoča kvalitetno
bivanje, možnosti dodatnega zaposlovanja in predstavlja generator razvoja mesta, vpliva pa
tudi na večjo mednarodno prepoznavnost.
Glavni turistični razvojni cilji strategije turistične destinacije Ljubljane do leta 2013 so:
okrepitev vrste, kakovosti in obsega turistične ponudbe in povpraševanja s povečanjem
obsega turističnega prometa in ponudbe, povečanjem turistične potrošnje, povečanje
prepoznavnosti Ljubljane skozi lastno blagovno znamko, izboljšanje konkurenčnosti
turistične destinacije skozi diverzifikacijo, diferenciacijo ponudbe in učinkovitega
upravljanja.
Strateške usmeritve turističnega razvoja Ljubljane so v diverzifikaciji turistične ponudbe, ki je
potrebna zaradi povečanja velikosti trgov, zmanjševanju sezonskih odvisnosti, pospešeni rasti
turistične dejavnosti, spodbujanju k večji inovativnosti, prilagajanja konkurenci na svetovnih
trgih, okrepitvah medorganizacijskega delovanja v turizmu in odpiranju novih podjetij, ki se
vključujejo v turistične dejavnosti. Diverzifikacija pomeni povečanje raznovrstnosti in
raznolikosti ponudbe in povpraševanja. Lahko gre za nadgradnjo obstoječih
proizvodov/storitev, infrastrukture za obstoječe ali nove trge, razvoj novih trendovskih
proizvodov za obstoječe ali nove trge.
Da neko območje, mesto postane turistično zanimivo, mora diferencirati turistično ponudbo
po kakovosti, obliki, imidžu in prepoznavnosti ponudbe neke mestne destinacije od ponudbe
drugih konkurenčnih destinacij, v svetovni turistični industriji. Kako doseči takšno
razlikovanje je naloga, s katero se bo morala spopasti turistična dejavnost v naslednjih letih.
Doseči bo morala odličnost v proizvodih, bodisi z drugačno vsebino, inovativnostjo,
principom privlačnosti, z večjo kakovostjo storitev in turistične infrastrukture, ki bo postala
bolj prilagojena potrebam turistov, z vključevanjem podpornih storitev v obstoječo ponudbo;
(npr. telekomunikacije, transport, trgovina, trženje), z ustvarjanjem blagovnih znamk in
intenzivno, zanimivo, učinkovito promocijo mesta Ljubljane, ter s povečanjem splošne
urejenosti in organiziranosti javnih funkcij mesta. Prilagoditi bo potrebno trende ponudbe in
povpraševanja, ter delovanje javnih funkcij s pomočjo boljše vpetosti mestne uprave v
zagotavljanju kvalitetnejšega okolja za prebivalce in turiste. Tudi regeneracija, prenova
mestnih središč je osnova za porast številnih storitvenih dejavnosti in turistične privlačnosti
(Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu, 2006, Strateški razvojni in trženjski
načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013).
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6. REVITALIZACIJA MESTNIH SREDIŠČ

6.1. TERMINOLOGIJA
Povojni čas je v mnogih mestih Evrope in Severne Amerike povzročil upad prebivalstva in
nazadovanje. V nekaterih predelih Evrope, so se morala mestna jedra spopasti z negativnimi
posledicami deindustrializacije, znižanjem rodnosti, staranjem prebivalstva in neustreznim
stanovanjskim fondom. Bivalno okolje mestnih središč je postalo neprimerno in neprivlačno z
vidika potreb in želja sodobnega uporabnika prostora. Mestno obrobje je ponudilo boljše
bivalne razmere z vidika kvalitete okolja, dostopnosti, možnosti bivanja v hiši z vrtom,
vsesplošne mobilnosti in zmanjševanja časovno-prostorskih razsežnosti. Prišlo je do
praznjenja mestnih središč. Mestna jedra so postala »mesta duhov« in za zdravo delovanje
mesta kot celote, je bilo potrebno nekaj ukreniti. Če se oprem na medicinsko prispodobo:
»mesto je organizem, ki potrebuje zdrave okončine in organe za učinkovito delovanje in
razvoj«. Prav zato je revitalizacija, oziroma oživljanje mestnega jedra, skupaj z
reurbanizacijskimi strategijami, postala pomemben del urbane politike v mnogih mestih.
Reurbanizacija mora v bodoče postati strateški del prostorskega planiranja, organizacije,
varstva in razvoja mesta in tako vključena v dolgoročni razvojni plan mesta.
Kot se pogosto dogaja, so urbane raziskave ponekod še vedno pretirano osredotočene na
problem urbane rasti. Pojma revitalizacije pa vendarle ne smemo enačiti le s kvantitativno
rastjo prebivalcev v mestnem središču. Problemi niso izključno demografski, obsegajo tudi
kvalitativni vidik rasti, ki se nanaša na izboljšanje kvalitete življenja pripadnikov različnih
socialnih skupin v središču mesta, izboljšanje stanovanjskega fonda in bivalnih pogojev.
Problemi povezani z izpraznitvijo mestnih središč s svojim vplivom ogrožajo tako socialno,
kot fizično kohezijo urbanega tkiva. Kvaliteta življenja v reurbaniziranem mestnem središču
je torej odraz socialnih, demografskih, ekonomskih in kulturnih parametrov, zato pomeni
oživljeno mestno jedro komplementarni preplet socialnih, demografskih, ekonomskih,
fizičnih in kulturnih vsebin. Demografsko stanje, upadanje prebivalstva, staranje in
spreminjanje stanovanjskega fonda so eden izmed osnovnih kazalcev razmer, ki prevladujejo
v mestnem jedru in ki se jih da statistično ugotavljati s pomočjo monitoringa, znanj in drugih
delovnih instrumentov (Re Urban Mobile: workpackage 1, 2003).
Glede terminologije, ki se nanaša na oživljanje mestnega središča, so med posameznimi
strokami vedno obstajala delna razhajanja. Pri opredelitvi pojma procesa oživljanja mestnega
središča, sem se oprla na izsledke raziskav, dognanj in tolmačenj mednarodnega projekt Re
Urban mobil, ki je bil izvajan v nekaterih evropskih mestih, na temo prenove mestnih središč
in predelov ob njih, v katerem je sodelovala poleg mest Leipzig, Bologna in Leon tudi
Ljubljana, v obdobju med 2002 in 2005. Projekt je pretežno financirala Evropska komisija in
je potekal v okviru programa »Izboljšanje kakovosti življenja« ("Improvement of Life
Quality"). Zasnovan je bil multidisciplinarno, saj so v njem sodelovali arhitekti, urbanisti,
ekonomisti, sociologi, geografi in drugi strokovnjaki iz devetih univerzitetnih in raziskovalnih
ustanov, med njimi tudi s Fakultete za arhitekturo, z Ekonomske fakultete in z Urbanističnega
inštituta iz Slovenije. V okviru projekta so strokovnjaki želeli izdelati metodologijo za
oblikovanje projektov prenove in revitalizacije mestnih središč, glavni cilj projekta pa je bil
pripraviti predloge ukrepov in inštrumentov, s katerimi bi zaustavili propadanje oz. obrnili
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Udeleženi so izbrali kot najprimernejši termin za proces oživitve mestnega središča, pojem
reurbanizacija. Sama sem za proces oživljanja mestnega središča Ljubljane uporabila tako
pojem revitalizacija, ki je najbolj splošen in pokriva vse mestne vsebine, kot tudi pojem
reurbanizacija, ki je morda strokovno bolj uporabljan. V kontekstu celostnega oživljanja
mesta sta po mojem mnenju oba še najbolj primerna, saj sta vsebinsko oba vezana na proces
celostnega oživljanja mestnega jedra, tako z vidika socialnih, kulturnih, fizičnih, ekonomskih,
idr. mestnih vsebin.
Strokovnjaki, ki so sodelovali pri Re urban mobilu so izraz: »Aktivna revitalizacija« (ki je po
njihovem del reurbanizacije), označili kot osnovno obliko varstva mestne kulturne dediščine,
tako nepremične dediščine kot kulture same, s pomočjo katere se zagotavlja regeneracijo in
visoko kvalitetno urbanizacijo degradiranih delov mest. Razlika med revitalizacijo in
reurbanizacijo je po njihovem v tem, da gre pri prvi za obnovo, prenovo, oživitev
degradiranega prostora oziroma prizadetih stanovanjskih območij. Termini restavracija,
prenova in preobrazba poudarjajo fizični/grajeni del okolja, repopulacija in ponovna
zgostitev pa demografski vidik spreminjanja urbanih struktur. Bolj splošen vidik ima termin
revitalizacija, ki obravnava urbane spremembe tako na socialnem področju, oživljanju
življenja v mestnih središčih, kot pri vizualni prenovi in preobrazbi mestnega okolja.
Regeneracija izpostavlja gospodarski vidik urbanih sprememb in sodelovanja med javnim in
privatnim sektorjem. Po Carmonu in Seidmanu (1999/2001) proces reurbanizacije vsebinsko
pokriva vse zgoraj naštete pojme, ne da bi jim bil pomensko identičen, ne sme se ga enačiti z
gentrifikacijo, niti z revitalizacijo kot tudi ne z urbano prenovo, saj gre pri slednjih za
planirani poseg regeneracije prizadetih stanovanjskih območij. Revitalizacijski procesi, po Re
Urban Mobil programu, tradicionalno stremijo k urbani rasti znotraj mestnih središč brez
obravnave vidika demografskih tendenc. Prenovitveni dosežki pokrivajo sicer tako prostorsko
kot socialno komponento prizadetih sosesk, stremijo k prenovi območij za poselitev z mlajšim
srednjim slojem prebivalcev. Vendar pa se s tem urbani in socialni problemi le premestijo ne
pa tudi v celoti odpravijo. Koncept »reurbanizacije«, ki je bil obravnavan kot željena faza
urbanega razvoja v letih 1980 in 1990 je potrebno oživeti in reformulirati tako, da bo postal
teoretični in metodološki okvir, za uspešno promocijo središčnih jeder Evropskih mest (Re
Urban Mobile: workpackage 1, str. 24. 2003).
Reurbanizacija je širok, selektiven proces reševanja številnih problematičnih urbanih
komponent, osredotočen na majhno prostorsko enoto. Močan vpliv ima na različne prostorske
ravni znotraj mesta ali določene regije, zato zahteva več-nivojske pristope pri analizah in
prostorskem planiranju. Proces se osredotoča na celotno območje mestnega jedra, predele ki
niso ogroženi le z vidika ekološke, fizične in socialne degradacije, temveč tudi z vidika
izgube tradicionalne funkcije ustvarjanja materialnih in simboličnih vezi med mestnim jedrom
in periferijo.
Koncept reurbanizacije pomeni preobrazbo mestnega središča v območje, kjer se ne bo samo
živelo ampak bo primerno za življenje v njem, s sprejemljivim fizičnim in socialnim okoljem.
Je proces optimizacije gospodarskih, pravnih, gradbenih, socialnih okoljskih pogojev, za
vzpostavljanje živega prostora znotraj mestnega središča, kjer se družine in posamezniki
odločajo za življenje, poleg tega pa privlači investicije (Re Urban Mobile: workpackage 1,
2003).
Partnerji programa Re Urban Mobile so na sestanku leta 2002 proces reurbanizacije definirali
kot: » proces optimiziranja ekonomskih, pravnih, socialnih, gradbenih in okoljskih pogojev za
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zagotavljanje vibrantega življenjskega okolja znotraj urbanega jedra, skupaj z ohranitvijo
njegove identitete in kulturne dediščine, kjer se posamezniki in lastniki stanovanj odločajo da
bodo živeli in ki je kot lokacija privlačen za investitorje.« (Re Urban Mobile: workpackage 1,
str. 5. 2003).
Kot rečeno, je šele kriza mest zaradi nazadovanja in zmanjševanja števila prebivalcev v
samem mestnem jedru povzročila razmišljanja o reurbanizaciji in revitalizaciji. Mnoga mesta
Vzhodne in Srednje Evrope so v tranzicijskem obdobju doživela deurbanizacijo vzporedno s
procesom ekonomske in socialne preobrazbe od industrijske v post industrijsko družbo.
Negativni procesi v mestnem jedru so se kazali z upadom industrije, spremembo zaposlitve,
visoko stopnjo brezposelnosti, socialno polarizacijo, mestnim eksodusom in zanemarjanjem
lastnine in imetja. Mestna jedra so doživela »urbani upad« (urban decline) ali pa »urbano
skrčitev« (urban shrinkage). Prav proces krčitve je ponudil možnost novega urbanega
življenja, ki je manj časovno in prostorsko omejeno. Omogočil je reorganizacijo in
regeneracijo bivanjskih razmer in s tem »popravek« mesta (Re Urban Mobile: workpackage
1, 2003).
Reurbanizacija vezana na socialno, ekonomsko, konstrukcijsko in ekološko prenovo
degradiranih in razvrednotenih mestnih predelov, je postala pomembna faza sodobnega
postindustrijskega urbanizacijskega procesa. Nasledila je naslednje urbanizacijske faze
razvoja mesta:
Urbanizacijo, ko se je prebivalstvo iz podeželskega okolja zaradi industrializacije, priselilo v
urbano območje, kar je imelo za posledico urbano širitev mest.
Sledila je faza suburbanizacije (relativne decentralizacije), kjer je urbana aglomeracija še
dalje povečevala svoj obseg. V mestnih središčih se naraščanje populacije sicer ustavi, širijo
se suburbanizirana obrobna območja mest, predvsem na račun priseljencev iz mestnih jeder,
ki so si zaželeli boljše življenjsko okolje in kvaliteto stanovanj za bivanje. Suburbanizacijo
oz. relativno decentralizacijo je omogočil razmah motorizacije in višji osebni dohodki.
Mestno jedro tako izgublja funkcijo centralnosti z vidika bivanja. Suburbanizacija je
povezana z dvigom socialnega nivoja.
Nadaljnja suburbanizacija in selitve prebivalcev na obrobje mesta vodi v absolutno
decentralizacijo, counterurbanizacijo. To je tudi faza celostnega upada prebivalstva znotraj
mestnih središč in nasprotje največji rasti prebivalstva v središču mesta. Revnejši sloji
ostajajo v središču mesta.
Faza reurbanizacije nastopi takrat, ko se število prebivalstva v središču mesta zopet
začne zviševati, glede na ostalo urbano populacijo. Proces reurbanizacije je tesno povezan s
prenovo in preureditvijo mestnih središč, tako s socialnega, fizičnega kot okoljskega vidika.
Poleg tega reurbanizacijo karakterizira v nasprotju z masovnim urbanim širjenjem le določena
skupinska urbanizacija. V ospredju je vidik kvalitete življenjskih razmer v okolju. Skupina
ljudi je odraz širše individualizacije življenjskih navad, samski, ločeni, novo poročeni pari,
pripadniki številnih subkultur in gibanj, manjšin, pari brez otrok, poslovneži itd.
Reurbanizacija s časom spremeni socialno družbeno strukturo središčnega prebivalstva, revni
so izrinjeni na obrobje, prebivalci iz višjega dohodkovnega razreda, pa so s pomočjo
učinkovitih urbanih prenovitvenih, regeneracijskih in revitalizacijskih strategij privabljeni v
mestno središče. Opisan proces je označen s terminom gentrifikacija.
Berg meni, da je proces suburbanizacije tako močan, da bo reurbanizacija težko postala
vodilen proces v prihodnjem urbanem razvoju, razen ob strogi načrtovalski politiki, ki jo je
potrebno še razviti, bi bili doseženi želeni rezultati z vidika reurbanizacije (Re Urban Mobile:
workpackage 1, 2003).
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Zanimivo predpostavko o revitalizaciji mestnih središč, poda Verlič B. (1999), s pomočjo
teorije vrednostnih razlik. Vrednost neke lokacije in zgradbe je opredeljena z »naravo«
območja in njegove relativne povezave s središčem. Vrednost zemljišča se spreminja glede na
izrabo, dostopnost, infrastrukturno opremljenost območja ter naravne kvalitete zemljišča.
Temu primerno raste cena zemljišča, ki se spreminja tudi glede na načrtovano ohranjanje
kakovosti okolja, njegove zaščite oz. izboljšav. Padec in rast vrednosti zemljišča in zgradb je
izražen s pojmom rentnega primanjkljaja, (izvorno »rent gap«) ki pomeni: «razliko med
dejanskim in možnim donosom neke lokacije in zgradbe glede na njegovo izrabo in kakovost
v prostih tržnih pogojih. Rentni primanjkljaj izraža neusklajenost med možno osnovno rento
in dejansko aktualizirano ob sedanji izrabi zemlje in zgradbe. Možna renta je vsota, ki bi bila
uresničena ob najboljši izrabi nepremičnine, medtem ko je kapitalizirana osnovna renta tista,
ki jo dobimo ob sedanji izrabi in namembnosti« (Verlič, 1999, str. 17). To pomeni, da ob
izselitvi dejavnosti iz središča mesta na obrobje, začne vrednost zemljišča padati, do trenutka
pojava idej za nove projekte in špekulacij o možnih optimalnih naložbah. Potencialna
vrednost zemljišča naraste. Zemljišče postane ob pravi gospodarski investiciji, zanimanju za
prenovo donosno, dvignejo se cene, in začne se proces revitalizacije območja. »Rentni
primanjkljaj med kapitalizirano in možno rento odpira priložnost za profitno naložbo. Ko je
rentni primanjkljaj dovolj velik, da cene padejo in postanejo pogajalsko zanimive, se prične
proces revitalizacije. Proces je povezan s ciklusi reinvestiranja in kapitalske akumulacije v
kriznih trenutkih« (str. 62), (Verlič, 1999).
Menim, da proces oživljanja mestnih jeder sovpada tudi z vse večjo skrbjo ljudi za zdravo
življenje novega tisočletja, saj je narava že pokazala zobe uničujoči družbi in njenemu
potrošniškemu načinu življenja. Človek sodobne družbe bo moral postati bolj osveščen in
trajnostno naravnan, z namenom varovanja svojega zdravja, ohranitve okolja, kulturne in
naravne dediščine. To zadeva tudi njegovo zavedanje in pojmovanje kvantitete in kvalitete, v
vseh sferah družbenega življenja. Tako kot se zaveda recimo, da je za ohranjanje zdravja
potrebna zdrava in izbrana kvalitetna prehrana in »manj pomeni več«, mora trajnostni
»kvalitetni« princip vpeljati tudi v ostale sfere svojega življenja in delovanja. Menim, da
postajamo v zadnjem času čedalje bolj okoljsko osveščeni, zavedamo se kvalitete in
pomembnosti naravne in kulturne dediščine in jo poskušamo ohranjati tako za bodoče
generacije kot za ustvarjanje lastnega prostora, kjer bo bivanje prijetno.
Zavedanje, da nek organizem preživi le če je njegovo delovanje nemoteno in uravnoteženo,
njegovi deli pa združeni v zdravo celoto, je družbo privedlo tudi do večjega pripisovanja
pomena mestnim središčem, v okviru mesta kot celote. Tako smo ugotovili, kako pomembno
je ohranjanje in oživljanje mestnih središč, ki so dediščina neke kulture, zrcalo preteklosti in
sedanjosti neke družbe. Za vsako mesto je zato pomembno, da revitalizacijska politika
postane sestavni del mestne strategije.
Nekatera mesta Evrope so se že zgodaj začela spopadati s problemi zamiranja mestnih središč
in iskanjem ustreznih pristopov k reševanju omenjene problematike.
Že v zgodnjih 30' in 40' letih 20. stoletja so se zavedla potrebe po urbani regeneraciji, saj so se
že zgodaj soočala s problemom upada prebivalstva znotraj mestnih središč, ekonomskim
upadom, propadanjem stavbene dediščine, socialnim prepadom in marginalizacijo. Sprva je
bila regeneracija bolj vezana na stavbeno prenovo, šele v zadnjih dvajsetih letih 20. stoletja so
postale težnje revitalizacije usmerjene tudi v sociološke, gospodarske in okolje-varstvene
vsebine.
Carmon (1999) določa 3 faze regenerativne politike, povezane z različnimi pristopi in
iniciativami za preoblikovanje in prestrukturiranje mestnega jedra, ki omogoči atraktivno
življenjsko bivalno okolje in okolje privlačno za investicije. V obdobju druge svetovne vojne
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se je oblikovala potreba po prenovi fizičnega okolja, obdobje med 1960'/70' je označevala
druga faza regenerativne politike, ki je dajala prednost socialnim problemom in stanovanjski
politiki znotraj mestnih jeder, zadnja faza pa je zaznamovala 80' leta s potrebo po
gospodarskem, ekonomskem razvoju in kooperaciji privatnih investitorjev in javnih oblasti.
V obdobju vseh omenjenih usmeritev urbanih politik, se je zgodil še prehod od investicij
javnega značaja k investicijam iz privatnega sektorja, s poudarkom med leti 1980 in 1990,
tako so se problemi začeli reševati uravnoteženo s strani javnih oblasti kot tudi privatnega
sektorja. Primer take razvojne politike predstavljajo Londonski Docklandi, kjer je šlo za
preobrazbo starih industrijskih predelov, pri projektu pa so sodelovali poleg oblasti, raznih
korporacij in agencij, še številni privatni investitorji.
Roberts (2000) je prikazal potek urbanih politik skozi 5 razvojnih faz in sprememb po
povojnem času:
-»Rekonstrukcija« v 1950, starih mestnih predelov, temeljila je na generalnih planih,
-»revitalizacija« v 1960, promoviranje suburbanizacije in periferne rasti, s poskusom
rehabilitacije,
-»prenova« v 1970, s poudarkom na in situ« prenovi ter shemah sosesk,
-»preobrazba« v 1980, s pomočjo flagship projektov,
-»regeneracija« v 1990, vezana na oba vidika socio-ekonomsko in fizično-okoljsko
integrirano politiko (Re Urban Mobile: workpackage 1, 2003).
Pojem urbanega življenja se je dolgo povezoval s predstavo o pomanjkanju teritorija, visoko
gostoto prebivalcev in stavb ter dobrimi priložnostmi za priseljence. Vendar pa se je z
demografsko spremembo, ki se je zgodila v zadnjem času, zrahljala povezava med urbanim
razvojem in porastom prebivalstva. Danes urbani razvoj ni več odraz kvantitativne rasti
prebivalstva v mestu, temveč predvsem kvalitete urbanega okolja, ki sodobnemu stanovalcu
omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in obenem tiste mestotvorne dejavnosti, ki so
nujne za zadovoljevanje življenjskih potreb. Urbano okolje ima za uporabnike stanovanjsko,
komercialno, industrijsko, trgovsko in rekreacijsko-zabaviščno funkcijo (Re Urban Mobile:
workpackage 1, 2003).
Koncept reurbanizacije, obravnavan že v 80' letih 20. stoletja, mora v bodoče postati želena
smer urbanega razvoja, oživljen proces, ki bo postal nov metodološki okvir in pozitivna vizija
demografske preobrazbe mest. Razviti bo treba instrumente in metode, ki bodo regulirale
sedanje procese upadanja gostote prebivalstva znotraj mestnih središč, in ki bodo hkrati
zagotavljale vizualno sprejemljiv razvoj urbanih struktur (Re Urban Mobile: workpackage 1,
2003).
Najbolj pomemben ključ za ohranjanje poseljenosti mestnih središč je zgodovinska in
simbolična vrednost središča s tipično arhitekturno dediščino in visoko etnično kulturno
pomembnostjo. Ker je to tudi privlačen dejavnik za razvoj turizma, menim, da lahko turizem
delno vnese ponovni mestni utrip v mestno središče, pospeši dogajanja, prireditve in povzroči
hitrejši prihod različnih storitvenih dejavnosti, ki so povezane s turizmom.
Reurbanizacijo je edino možno zagotoviti z zadostno promocijo prednosti, ki jih nudijo
stanovanjski predeli znotraj mestnega središča. Prednosti je moč doseči le s fizično
regeneracijo, socialno-demografsko stabilizacijo, izboljšanjem kvalitete okoljske in prometne
infrastrukture in pozitivno kulturno preobrazbo obravnavanih območij.
Reurbanizacija bi morala biti promovirana z vidika prednosti, ki jih ponuja centralnost
mestnega jedra in raznolikostjo ter širokim spektrom urbanih možnosti, ki jih center ponuja
rezidentom z individualnim načinom življenja.
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Osnovni nameni reurbanizacije so splošni in specifični. Splošni se nanašajo na fizično
organizacijo in razvoj urbanega prostora ter zgradb, medtem ko se specifični del nanaša na
določene probleme kot del pozitivnega menedžmenta prostora, obstoječe poselitve in
stavbene dediščine.
Za regeneracijo prizadetih urbanih območij je potrebno razumeti procese, ki so povzročili
degradacijo in zamiranje, sprejeti takšno urbano politiko, ki ne bo kratkoročne narave,
sektorsko fragmentirana in brez nekega strateškega okvirja za širši mestni razvoj. Za uspešno
regeneracijo je potrebno vzpostaviti dobro partnerstvo med lokalnimi oblastmi in lokalnimi
razvojnimi agencijami ter učinkovito sodelovanje interesnih skupin. Primeren pristop je
»bottom-up« pristop, saj upošteva neposredno stanovalčevo mnenje in skrbi pri urejanju,
spreminjanju urbanega okolja. Za uspešnost regeneracije je potrebna učinkovita finančna
metoda za merjenje uspešnosti strategije in zastavljenih ciljev, dolgoročno financiranje in
razumevanje, spremljanje in merjenje internih in eksternih smernic, ki narekujejo razvoj novo
nastalih pogojev v mestnih območjih (Re Urban Mobile: workpackage 1, str. 26-29. 2003).

6.2. INDIKATORJI REVITALIZACIJE MESTNEGA SREDIŠČA
Vsaka disciplinarna delovna skupina je oblikovala pristope za reurbanizacijo skozi
formulacijo hipotez in glavnih indikatorjev projektne problematike.
Disciplinarne hipoteze z vidika urbane sociologije in demografije:
Novi trendi v strukturi stanovanj v Evropi lahko prispevajo k reurbanizaciji, prav tako
sodobni trendi v demografskem vedenju, še posebno pojav individualizma bo prinesel nov set
socialnih vrednot in potrebe po reurbanizaciji, skupaj z zaposlitvenimi spremembami,
poudarjeno profesionalizacijo in feminizacijo na področju delovnih mest.
Z vidika arhitekture in urbanih struktur je sedanja arhitekturna in urbana struktura znotraj
mest neprimerna z vidika zahtev tamkaj živečih.
Z vidika gospodarstva in prava primanjkuje učinkovitih javnih politik in institucij, ki bi lahko
povzročile korenite spremembe in reforme na tem področju.
Z vidika urbane ekologije je kriterij za dobre bivanjske življenjske pogoje od posameznika do
posameznika različen.
Glavni indikatorji, ki narekujejo revitalizacijo mestnih središč s področja urbane sociologije
in demografije in ki kažejo na socio-ekonomski upad v postindustrijskih mestnih središčih so:
neto zmanjšanje prebivalstva, zmanjšanje rodnosti, povišanje starosti za odločanje za otroke,
odlog porok, višje stopnje ločitev, manjša stanovanja, povečanje eno starševskih družin in
upokojencev, nižji dohodki, večji življenjski stroški, dražje ogrevanje na površinsko enoto.
Socio-ekonomsko revitalizacijo mestnega središča se povezuje s povečanjem neto
stanovanjskih enot, tudi če se populacija manjša, s spremembo v številu stanujočih v nekem
stanovanju, večjo raznolikostjo tipov stanovanj in situacij, povečanjem neto priselitev
predvsem mladih, večjim deležem etnično raznoterih družin, večjim številom eno-starševskih
družin, neporočenih in homoseksualnih prebivalcev, s povečanjem storitvenih dejavnosti ter
zaposlovanjem v bolj donosnih zaposlitvenih vejah, z večjim številom visoko kvalificiranih, s
povečano feminizacijo na področju zaposlovanja, povečanjem lastniških stanovanj in
zmanjšanjem števila praznih, zanemarjenih stanovanjskih enot, stanovanj z večjo kvadraturo
na stanovalca, z višjimi dohodki, nadpovprečno potrošnjo-večjimi odhodki zaradi kulturnega
udejstvovanja in zabave, užitkarstva, ter z zmanjšanimi odhodki za energijo (nižji ogrevalni
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stroški na račun adaptacije stanovanj) in osebnim transportom (na račun zmanjšanih poti do
službe in boljšega javnega prevoza).
Glavni indikatorji z vidika arhitekture in urbanih stavb so starost objektov, stopnja zaščite,
gostota pozidanega območja in tehnično stanje ter ohranjenost. Starost objektov je
opredeljena z obdobjem pred 1850, med 1850-1918, 1918-1945, 1945-2000 ali alternativna
starost 1945-1960 ali nad 1960. V objektih različnih starosti pride slej ko prej do tehničnih in
gospodarskih problemov. Stopnja zaščite oz varovanja stavbene dediščine je odvisna od
historično kulturne vrednosti stavb, zaradi povečanega javnega interesa in višjih standardov je
pospešena reurbanizacija.
Z vidika gospodarstva in prava so glavni indikatorji transakcijski stroški, lastništvo in cene
zemljišč. Z vidika urbane ekologije pa naravna vrednost, kulturna vrednost, socialno
zadovoljstvo in premožnost (Re Urban Mobile, 2003).
Reurbanizacijo lahko povežemo tudi z destabilizacijo tradicionalnih struktur zakonske zveze,
prijateljstva in gospodarske aktivnosti zadnjih 30 let. To obdobje je prineslo postfordistične in
post moderne trende v socialno kot tudi gospodarsko organizacijo. Tradicionalna družinska
celica (poročen par z otroki) je izgubila vlogo osnovne socialne institucije, skupaj z odlogom
porok, rojstvom prvorojenčkov, upadom fertilnosti kot tudi s porastom razvez. Fordizem je
prešel v obdobje post fordizma, ki temelji na bolj prilagodljivi, fleksibilnejši organizaciji
gospodarstva. Prevladujejo storitvene dejavnosti, cenena delovna sila in visoko kvalificirani
strokovnjaki. Revitalizacija mestnih središčnih predelov postaja vse bolj pomemben del
urbanega razvoja novega tisočletja. Urbana renesansa je posledica kulturno-demografskih in
ekonomskih trendov, ki so prisotni v urbanem okolju v zadnjem obdobju.
Zainteresiranost za urbano življenje narašča med mladimi, izobraženimi posamezniki in
posamezniki srednjih let. Centralni mestni predeli so s pojavom trgovskih centrov na obrobju,
pričeli izgubljati na pomenu, postali so le kraji za opravljanje določenih storitev finančnih,
poslovnih, vladnih in izobraževalnih), zato so lokalne oblasti investirale v različne lokalne
ugodnosti in ponudbo mestnih središč (muzeje, koncertne dvorane, športne stadione,
konferenčne centre, hotele in velike kino dvorane), z namenom, da mestne centre
revitalizirajo in jim povrnejo utrip (Re Urban Mobile, 2003).
Menim, da turistična dejavnost, ki spodbuja razvoj in obstoj ostalih oskrbnih, storitvenih
dejavnosti (od kulturnih, športnih, trgovskih, gostinskih, namestitvenih, bančnih in
rekreativnih), lahko veliko pripomore k oživljanju mestnega jedra. Turizem kot dejavnost
zahteva urejeno in bivanju prijazno okolje, ki ima za potrebe uporabnikov izredno razvito
mestno infrastrukturo ter ponudbo. Vsekakor pa je razvita ponudba osnova, za kvalitetne
bivanjske razmere lokalnega prebivalstva, torej pripomore k zanimanju za ponovno priselitev
v oživljeno mestno središče.
V središčih mest naraščajo storitvene dejavnosti zaradi povečane potrošnje materialnih in
nematerialnih oblik dobrin. Mesta so v postfordizmu postala mesta potrošnje, igre in zabave,
zasičena z znaki in podobami do te mere, da je možno vsako realno ali imaginarno stvar
predstaviti, tematizirati in vzpostaviti kot objekt potrošnikovega zanimanja. Za pritegnitev
zanimanja so uspešne tiste marketinške poteze, ki reklamirajo proizvode ob uporabi dekoracij,
mešanjem različnih arhitekturnih stilov, simulacijami, uporabo različnih besed, slik, neonske
svetlobe, gradbenih materialov, simbolizma in tematskih okolij. Mestna središča postajajo
čedalje bolj prizorišča, primerna za uporabnike, družbene skupine, ki odstopajo od povprečja
in so prefinjeni potrošniki krajev. Te skupine so pozitivno naravnane do življenja v mestu, saj
jim mesto nudi številne kulturne ugodnosti (Re Urban Mobile, 2003).
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Fordistično mesto

Postfordistično mesto

Stara ekonomija

Nova ekonomija

-profesionalni šport, visoka kultura, kulturne
destinacije, veliki dogodki spektakli

Lokalne ugodnosti so manjši dogodki,
rekreacija na prostem, lokalne ugodnosti s
področja različnih življenjskih stilov, bogato
nočno
življenje,
družbeno-kulturna
raznovrstnost, odprtost in tolerantnost, močno
tekmovalen trg delovne sile
V dogodkih je delovna sila aktivna

v dogodkih je delovna sila pasivna (opazovalci)
delovna sila ima dostop do lokalnih ugodnosti le
ob določenem času (ob koncu tedna9

24 urni dostop do lokalnih ugodnosti

Preglednica 13: Razlike med postfordističnim in fordističnim mestom (Vir: dopolnjeno in prirejeno po Florida,
2000a in Waits, 2001, 1999).

6.3. REVITALIZACIJA MESTNIH JEDER SKOZI TURIZEM IN
MARKETING MESTA
Sodobno mesto, je prostorski odraz vseh zgodovinskih procesov, prepleta delovanja in
bivanja neke družbe, ki je s časom doživljala preobrazbo na vseh življenjskih področjih
(družbene in osebne vrednote, stopnja organiziranosti, način življenja, bivalni prostor, itd).
Ustroj fizičnega prostora mesta je rezultat načina življenja pretekle in sodobne družbe tega
prostora, ki si je bivanjsko okolje oblikovala, glede na spreminjajoče se zahteve trenutnega
načina življenja. Industrializacija, modernizacija in racionalne zahteve sodobne družbe so
vplivale na spremenjeno podobo mestnega prostora. Mesto, ki se je prostorsko razširilo v
korist osebnega motornega prometa in povečanja števila mestnih prebivalcev, je tudi z vidika
arhitekture dobilo bolj funkcionalen videz in uporabnost. Vendar pa ima vsako mesto pa
poleg novejšega mestnega dela še staro mestno jedro, ki ga mora zaščititi, saj je ravno zaradi
svoje istovetnosti, specifike in individualnega karakterja, privlačno in zanimivo tako za
obiskovalce kot tudi lokalno prebivalstvo.
Zaradi spremenjenega načina življenja in povečanega ter masovnega potrošništva so stara
mestna jedra začela izgubljati na pomenu, saj so bila z avtom težje dostopna, stanovanjski
fond zastarel in potreben obnove, želja po zelenem bivalnem okolju na obrobju mest, pa
čedalje večja. Postopoma so začela doživljati upad prebivalstva, kasneje pa še selitev
trgovinskih, zabaviščnih, poslovnih in številnih drugih dejavnosti na obrobje. Mestno obrobje
je bolj dostopno množičnim uporabnikom osebnega prometa, lažje je ponuditi množično in
raznoliko ponudbo blaga in storitev na enem mestu. Mestno nakupovalno obrobje je v
nasprotju z mestnim središčem, ki ima izbrano trgovsko ponudbo, postalo prostor množičnega
in potrošniškega izletništva. Spremenile so se nakupovalne navade in način preživljanja
prostega časa, ki je v sodobni družbi, namesto na izlete v naravo, čedalje bolj potrošniško
naravnan in usmerjen v velike nakupovalne centre.

79

Nina Caf

Turizem kot element revitalizacije mestnega jedra Ljubljane

Kljub temu, pa je v zadnjem času opazen trend vračanja zanimanja za preživljanje prostega
časa v mestnih središčih, pohajanja po mestnih ulicah, posedanja v gostinskih lokalih,
nakupovanja v butičnih trgovinah, ter doživljanja zgodovinsko-kulturnega vzdušja starega
jedra. Trend je zajel tisto ciljno skupino, ki je naveličana velikih množic ljudi, cenenih in
komercialnih izdelkov in, ki si želi v svoj prosti čas vnesti nekaj več od samega nakupovanja
in gneče. Želi si kulturnega udejstvovanja, glasbenih, umetnostnih prireditev, pouličnih
dogodkov in spektaklov. Gre za obiskovalce s prefinjenim okusom in drugačnim
pojmovanjem, vrednotenjem kvalitetnega in zanimivega.
Poleg izbranih lokalnih prebivalcev, ki se radi sprehajajo, izbrano nakupujejo in posedajo v
kavarnah ter uživajo v starem mestnem središču, so tu še za življenje mestnega jedra
pomembna ciljna skupina domači in tuji turisti, ki jih zanima kulturno zgodovinska dediščina,
običaji, fizična podoba starega dela mesta, prireditve, mestni utrip, kot rezultat načina
življenja, navad in običajev lokalnega prebivalstva.
Mestni turizem, ki valorizira kulturno in naravno dediščino, kvaliteto okolja, razvoj terciarnih
in kvartarnih dejavnosti, človeške in družbene vrednote, potemtakem spodbudno vpliva na
oživljanje mestnih jeder in ponovno vračanje mestnega utripa s pomočjo razvoja trgovskih,
gostinskih, zabaviščnih in prireditvenih dejavnosti. Različne oblike turizma, kot so poslovni
turizem, kongresni, kulturni in doživljajski, narekujejo za zadovoljevanje potreb njegovih
ciljnih skupin, razvoj specifičnih dejavnosti in mestne ponudbe.
Mesta, z živahnim urbanim utripom so povsod po svetu ena najbolj obiskanih turističnih
destinacij, zato je za uspešno načrtovanje mestnega razvoja potrebna turistično naravnana in
spodbujevalna ekonomska politika, saj je turizem končno tudi skupni imenovalec številnih
aktivnosti in dejavnosti, ki se odvijajo v mestu in prispevajo k boljšemu počutju meščanov.
Mesto in turizem sta v kontekstu urbanizma neločljivo povezana, turizem kot mestotvorna
dejavnost in urbanistično načrtovanje kot pogoj za razvoj turizma na drugi strani. Turizem je
in bo tudi v prihodnje, v povezavi z drugimi dejavnostmi (prometom, kulturo, znanostjo,
državnimi inštitucijami, gospodarstvom idr.) pomemben dejavnik gospodarskega življenja
mesta. Mestne oblasti morajo pri planiranju mestnega razvoja upoštevati posebne interese in
potrebe tako tujih kot domačih gostov mesta ter razviti sistem kriterijev, ki bodo pospeševali
turistično gospodarstvo, obenem pa bodo kompatibilni s kriteriji splošne kakovosti bivanja v
mestu s področja prometa, varstva dediščine, komunalnih in drugih storitev (Oblikovanje
turistične ponudbe in zasnova dolgoročnega razvoja turizma na območju Ljubljane, 1995).
Da si neko mesto zagotovi obisk in zanimanje turistov, si mora predhodno poleg kvalitetnega
bivanjskega okolja in prijetne mestne podobe zagotoviti razvito turistično infrastrukturo ter
kvalitetno mestno ponudbo, ki vključuje tako trgovske, gostinske, prostočasne, zabaviščne,
izobraževalne, kulturne idr. dejavnosti, nato pa ustrezen način trženja in promocije te
ponudbe, da bo uspešno in konkurenčno na turističnem trgu. Pogoj za uspešen razvoj
mestnega turizma je tudi v sodobnem konceptu trženja mesta.

6.3.1. Marketing mest
Mesta kot središča najpomembnejših družbenih dogajanj, generatorji razvoja, nosilci
procesov urbanizacije in središča kulturnih in družbenih sprememb, v zadnjem času doživljajo
izredno hitre spremembe, saj so se zaradi tehnoloških izboljšav, odprave trgovinskih ovir in z
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razvojem telekomunikacijskih in infrastrukturnih povezav ter globalizacijskih trendov, znašla
na odprtem prostoru, s tem pa v mednarodni konkurenčni tekmi. V prednosti so tista mesta, ki
neprestano spremljajo globalne razvojne procese, zaradi ustreznih priprav ostajajo
konkurenčna v urbani mreži in imajo učinkovito marketinško strategijo. Mesta, ki niso tako
uspešna v konkurenčnem boju, doživljajo številne probleme kot so nezaposlenost, socialne in
etnične konflikte, ekonomsko krizo, staranje prebivalstva itd. Vsako mesto mora oblikovati
razvojno strategijo, s pomočjo katere rešuje tovrstne probleme in negativne posledice. Veliko
mest se odloča za uporabo koncepta marketinške razvojne strategije, kot metode ekonomske
in urbane regeneracije. Marketing je proces ugotavljanja in zadovoljevanja potreb potrošnikov
s pomočjo oblikovanja, distribucije in promocije ustreznih izdelkov in storitev. Marketinški
koncept pomeni poslovno idejno filozofijo, ki izhaja iz potrebe po ustvarjanju profita,
zadovoljevanja potreb potrošnikov in ustvarjanja splošnega bogastva in blaginje. (Dictionary
of marketing, 1996).
Širitev marketinga na mestni razvoj je povzročil razmah zasebnega sektorja, metode
marketinga mest pa sovpadajo s projekti revitalizacije širših mestnih območij. Marketing
mesta je sodoben pristop k reševanju mestnih razvojnih problemov. Glavna naloga
upravljanja z mestom je zagotavljanje konkurenčnosti v mednarodnem urbanem prostoru. To
pomeni, da si morajo mesta zagotoviti obstoj in dober položaj na trgu, s pomočjo spremljanja
sprememb na trgu in promocijo lastne identitete in s pomočjo razvoja ustreznih specializiranih
urbanih funkcij. Mestu določajo vrednost oziroma razvojni potencial poleg geopolitičnega
položaja mesta, klimatskih in naravnih značilnosti, predvsem urbane funkcije. Dejanska
uporabnost funkcij pa je odvisna tudi od upravljanja z mestom.
V urbanem mestnem prostoru obstajajo povezave med mesti in marketinškimi odnosi, ki pa so
velikokrat omejeni predvsem na odnose z zunanjo okolico, mesti, organizacijami,
posamezniki, ne pa toliko na lokalni trg znotraj mesta. Cilj marketinškega koncepta bi moral
vključevati tudi metode za preprečevanje selitve industrije, poslovnih dejavnosti, delovne sile
in prebivalcev iz mesta, s pomočjo izboljšanja pogojev življenjskega in poslovnega okolja.
Poleg tega je potrebna usmerjenost navzven, s ciljem gospodarske in urbane prenove za
pridobitev novih resursov, pritegnitev nove industrije, sodobne tehnologije, tujih podjetij itd.
Pri marketingu mesta je potrebno pripraviti ustrezno kombinacijo mestnih značilnosti in
storitev, ki jih mesto lahko ponudi, uvesti različne spodbujevalne ukrepe za uporabnike in
kupce mestnih izdelkov in storitev, omogočiti učinkovit dostop do izdelkov in storitev in
ustrezno promocijo mestnih vrednosti in potencialov, ki nudijo konkurenčno prednost.
Na podlagi analize stanja se osnuje razvojna vizija mesta, nato pa se pripravi dolgoročni
akcijski načrt, ki je razdeljen na investicijske faze, obdobja prenove urbanih funkcij v želeni
smeri. Realizacija plana zadeva in vključuje izboljšavo mestnih atrakcij, izboljšanje kvalitete
poslovnega in življenjskega okolja, promocijo nove podobe mesta in podporo s strani
lokalnega prebivalstva, institucij in lokalne uprave. Koncept marketinga mesta je zahteven saj
zahteva aktivno podporo javnega in zasebnega sektorja, interesnih skupin in lokalnega
prebivalstva. Glavno vprašanje marketinškega koncepta mesta je, kaj lahko mesto profitabilno
ponudi in proda na trgu. Dejavnosti, ki so že profitabilne in uspešne je potrebno razširiti in
obogatiti z novimi vsebinami, za dosego večjega profita, dejavnostim, ki niso usmerjene na
prave trge pa je potrebno zagotoviti pravilen marketinški pristop in zagotoviti profitabilno
poslovanje, dejavnosti, ki so sicer tržno zanimive a še neizkoriščene je treba identificirati,
valorizirati in spremeniti v atraktivno ponudbo mesta.
Marketing mesta je zato izvirna metoda za doseganje mestne prenove, regeneracije mest in
ima aktiven pristop do reševanja problemov, saj zahteva partnerski odnos med zasebnim in
javnim sektorjem.
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Pri marketingu mest pa prihaja do določenih metodoloških težav, saj mesto predstavlja
izdelek ali storitev, ki se v marketinških odnosih porabi ali amortizira, poleg tega pa je
podvrženo hitrim spremembam. Tudi prebivalstvo, ki živi v mestu je izdelek in tako predmet
marketinga.
Ljudje dajejo smisel in uporabno vrednost grajenemu okolju, zato marketing mesta ne sme
omejevati aktivnosti prebivalstva in ogrožati vrednot in principov prebivalstva mesta.
Osnovni namen koncepta marketinga je priprava ustrezne strategije za promocijo mesta,
razvojna vizija pa ima za osnovni cilj doseganje konkurenčnega nivoja, na podlagi katerega
temelji marketing mesta. Dobra razvojna vizija mora zajeti specifične značilnosti in vrednosti
mesta, mora biti izvirna, da jo lahko mesto uresničuje s pomočjo marketinške razvojne
strategije.
Osnovne oblike marketinških pristopov pri promociji turistične ponudbe:
Marketing podobe se nanaša na strategijo, ki promovira pozitivno in ustvarjalno podobo
mesta, kar je najcenejša strategija marketinga mesta, saj je mesto zaradi svoje specifičnosti
atraktivno že samo po sebi.
Marketing atraktivnosti promovira urbane atrakcije, ki zaznamujejo njegovo podobo, del te
strategije so tako imenovani flagship projekti pri katerih se investira v visoko vredne
nepremičninske projekte kot na primer v gradnjo muzejev, kongresnih centrov, velikih
športnih centrov, festivalskih ali sejemskih kompleksov itd. Tipičen primer takega projekta je
Nacionalni muzej fotografije, filma in televizije v Bredfordu, ki je privabil množice turistov, s
tem pa je zaživela celotna ponudba mesta. Uspešni učinki takega projekta se kažejo v
lokalnem okolju, saj se posledično povečajo komplementarne dejavnosti kot so hotelirstvo in
gostinstvo. Negativni učinek pa je lahko, da na območju zaradi zvišanja cen nepremičnin in
boljše kvalitete življenja pride do socialne segregacije prebivalstva, za katerega postanejo
življenjski stroški previsoki za njihov standard. Projekti so ugodni za reševanje sodobnih
urbanih problemov s katerimi se soočajo mestna jedra, saj spodbujajo revitalizacijo.
Infrastrukturni marketing sloni na zagotavljanju ustrezne kvalitete osnovnih infrastrukturnih
funkcij skupaj z urbanimi funkcijami (mestni promet, energija, izobraževanje, varnost,
spoštovanje gradbenih predpisov, rekreacijska območja, hoteli in restavracije, finančne
storitve itd.).
marketing prebivalstva je dopolnilna strategija promocije prijaznosti lokalnega prebivalstva,
ravni izobraženosti in strokovne usposobljenosti, socialne sigurnosti in pripadnosti mestu,
visoko raven tolerance in odprtosti do tujcev in priseljencev. Če pride mesto na slab glas je
težko povrniti mestu zaupanje.
Možne strategije revitalizacije mestnega središča po zgledu evropskih mest so:
-razširjanje delovnega časa nakupovalnih in storitvenih prostorov: tu gre za večkratno
dnevno preobrazbo funkcije in namembnosti poslovne dejavnosti. Trgovina z oblačili zvečer
postane restavracija, bar ali klub. Ne gre le za standardno podaljšanje odpiralnih časov,
temveč za spremembo namembnosti v združevanje gostinsko-trgovske ponudbe. Pri nas je
prva taka trgovina Vale Novak, trgovina s konceptom, ki združuje tako trgovsko kot
gostinsko dejavnost.
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- drastični prostorski posegi, ki ohranjajo zgodovinsko strukturo in ustavljajo procese elitne
gentrifikacije: mesta tako ponudijo nakupovalna središča, parkirišča, banke, skladišča,
laboratorije pod mestnim središčem, vendar je tak poseg zelo drag. Pri tem se ohrani vse
prvine arhitekturne dediščine mestnega središča. Obenem se poveča flanerstvo v mestnem
središču, potrošnja se odvija v podzemlju.
-povečevanje obiskovalcev s pomočjo flagship projektov: gre za pristop, kjer se turistu in
obiskovalcem ponudi nek nov spektakularen objekt, oziroma velik finančni in gradbeni poseg
v mestni prostor, ki povečuje ambientalno privlačnost mesta. Primera, ki sta močno vplivala
na revitalizacijo starega mestnega jedra sta španski Bilbao s projektom Guggenheimovega
muzeja, ki je doživelo pravi turistični šok, kar je pozitivno vplivalo na ekonomski priliv
mesta. Mesto se je razvilo v pravo turistično muzejsko mesto (Lavrač, 2005).
Za uspešen razvoj turizma se lahko mesto Ljubljana trži kot prijetna, prijazna, očarljiva, varna
in simpatična mestna destinacija, ki je urejena, ima odprte ljudi, je v neposredni bližini in
povezana z zelenim delom na podeželju, zaradi vstopa v EU bolj prepoznavna na trgu, ponuja
butično prodajo, bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, bližino emitivnih trgov, je
izhodišče za odkrivanje Slovenije, cenovno ugodna, ponuja možnosti novih investicij.
Prodajne priložnosti turistične destinacije Ljubljane so v dobri promociji turističnih
proizvodov in sicer v trženju Ljubljane kot turističnega kraja, ki je: »Mesto za srečanje«,
»Ljubljana-mesto umetnosti in kulture«, »Ljubljana-mesto doživetij« in »Ljubljana-mesto za
odkrivanje Slovenije«. Za razvoj poslovnega turizma »Ljubljana, mesto za srečanja«, mora
biti mesto vedno sposobno slediti trendom poslovnega turizma in znanstvenih srečanj,
oblikovati mora privlačne spremljevalne programe za kongresne goste, kongresne hotele je
potrebno povezati s ponudbo destinacije, da gost ob poslovnem srečanju doživi tudi turizem,
obenem pa se poslovnega gosta lahko spremeni v kasnejšega počitniškega gosta. Poslovni
gost zahteva raznoliko gostinsko ponudbo in prilagojen odpiralni čas trgovin, boljše povezave
med mestom in letališčem ter intenziviranje trženja v tujini.
Pod pojmom »Ljubljana-mesto umetnosti in kulture« se trži primarni kulturni turizem
(zgodovinske znamenitosti, vizualne komunikacije, sodobna umetnost, arhitektura, literatura)
in sekundarni kulturni turizem (kulinarika, življenjski stil, tradicija, folklora, moda, internet,
film, mediji, zabava), raznolik in kakovosten program prireditev in festivalov, razvoj novih in
edinstvenih kulturnih privlačnosti, tradicionalna kultura in inovacije morajo biti povezane v
neko obliko kulturne kreativnosti. Potrebno je razviti moderno in kulturno evropsko kulturno
destinacijo z močno identiteto, ki izhaja iz tradicije in zgodovine mesta.
Doživljajski turizem z motom » Ljubljana-mesto doživetij« vključuje komunikacijo čustev,
vpletanje ljudi in njihovih doživetij, pripovedovanj zgodb o mestu. Življenjski slog vpliva na
samo podobo in doživljanje mesta, mesto lahko ponudi inovativne, drugačne proizvode, ki so
lastni le Ljubljani, obiskovalca je potrebno privabiti na način, da se doživi v vlogi igralca ne
le gledalca.
Ljubljana je zaradi osrednje lege tudi »mesto za odkrivanje Slovenije«, zato se da v bodoče
organizirati še več takšnih potovanj izven mesta, z oblikovanjem posebnih paketov, pri čemer
so trženjske aktivnosti naravnane tako, da se turistu ki pride v mesto ponudi še obisk preostale
Slovenije.
Naloge akcijskega turističnega načrta so poleg nadgradnje obstoječih turističnih proizvodov in
inovacij, vlaganja v turistično in drugo podporno infrastrukturo. Povečati število ležišč
(nastanitvene zmogljivosti) tako v srednje kot nižje cenovnem razredu. To je možno s projekti
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spodbujanja sobodajalstva v okviru projekta Gostoljubnosti ljubljanskih hiš, izgradnjo hotelov
z dodatno ponudbo trgovin, zabave itd. Razvoj turistične ponudbe med drugim temelji tudi na
investicijskih projektih v revitalizacijo starega mestnega jedra Ljubljane (Strateške usmeritve
zavoda za turizem Ljubljana 2005-2008, 2004).

6.3.2. Potenciali in ovire za revitalizacijo mestnega jedra Ljubljana

V sklopu Re Urban Mobile projekta so morala mesta, vključena v projekt, formulirati
potenciale in ovire sedanjega razvoja mestnih središč, s posebnim poudarkom na področju
stanovanjske in demografske problematike. Samih rezultatov ankete (ki je zajela pet sklopov
vprašanj: Socio-demografski sklop, sklop, ki se nanaša na stanovanje gospodinjstva v
preteklosti in danes, sklop subjektivnega zaznavanja soseske bivanja, sklop, ki se nanaša na
željo po zamenjavi soseske bivanja (selitve), sklop splošne ocene mestnega jedra), ne mislim
posebej predstaviti, ker se nanašajo na lokalno prebivalstvo in so demografsko naravnana,
bom pa podala neki izvleček iz študije, ki podaja splošno sliko, oris bivalnih razmer v
mestnem jedru Ljubljane, z vidika lokalnega prebivalstva. Anketna študija je bila opravljena
med prebivalci mestnega središča Ljubljane leta 2004 in je zajela vzorec 593 ljudi iz starega
in novejšega secesijskega dela mestnega središča Ljubljane. Prostorska razdelitev, ki so jo v
projektu opredelili strokovnjaki, je razvidna iz spodnjih kart, ki prikazujejo območje
mestnega središča Ljubljane, deljenega na Staro Ljubljano in secesijski del starega mestnega
središča.

Slika 2: Secesijski del mestnega središča Ljubljane (vir: Re Urban Mobile, workpackage 1, 2003).
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Slika 3: Stari del mestnega središča Ljubljane (vir: Re Urban Mobile, workpackage 1, 2003).
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Zemljevid 5: Secesijski del mestnega središča (zgornji modri rob karte) Ljubljane in stari mestni del (spodnji
modri rob karte); (vir: Re Urban Mobile, workpackage 1, 2003).

Ljubljana se je ob osamosvojitvi Slovenije morala soočiti s specifično situacijo, saj je dobila
funkcijo glavnega mesta novo nastale države, poleg tega pa še s problemi, ki so se pojavili ob
post-socialističnem prehodu. To pomeni, da je doživela novo nastala država korenite
spremembe, od centralnega planiranega gospodarstva je prešla v tržno gospodarstvo, kar je
vplivalo na vsa področja socialnega in urbanega življenja. Prišlo je do gospodarske recesije,
hitre privatizacije, socialne diferenciacije. Danes je večina lokalnega gospodarstva in
stanovanjskega fonda v privatnem lastništvu. Socialne razlike se povečujejo v zadnjem
obdobju.
Izvlečki študije so pokazali, da v mestnem središču Ljubljane, stanovanjsko funkcijo v veliki
meri nadomešča gospodarska dejavnost, ali pa so stanovanja prepuščena razpadanju.
Prevladujoča populacija se stara, le na določene mestne predele se priseljuje mlada
populacija, višjega dohodkovnega razreda.
Zapuščeni notranji predeli mesta se spreminjajo, poslovne dejavnosti se priseljujejo v center
mesta, s tem pa naraščajo tudi vrednosti nepremičnin. Prav zato morajo lokalne oblasti
poostriti intervencijske instrumente in direktive pri zagotavljanju procesa reurbanizacije, ne le
z vidika urbanističnega cilja ampak tudi političnega. Pereč problem predstavlja privatno
lastništvo nad stanovanjskim fondom znotraj mestnega središča, saj lastniki nimajo dovolj
finančnih sredstev, ki bi jih investirali v prenovo svojih hiš.
Problem predstavlja vse manjša razpoložljivost prodajaln z osnovno oskrbo, večanje števila
nočnih klubov in lokalov, ter posledično hrupna onesnaženost, majhno število stanovalcev,
pomanjkanje parkirnih mest, nedosegljivost javnega in zasebnega prevoza, hkrati pa
previsoka obremenjenost z osebnimi vozili in s tem obremenjenost zraka. Zaradi visokih
najemnin, lastniške politike in stanovanjskih stroškov pa upada število stanovanj.
Za rešitev problemov, s katerimi se sooča Ljubljana, je potreben dober urbanistični načrt in
generalni plan ter metodologija za reševanje problemov in izboljšanje kvalitete življenja v
mestnem središču. Glavni cilj reurbanizacijske politike je okrepitev kulturnega potenciala
mesta, ki je osnova za nadaljnjo fizično prenovo in komercialni razvoj mesta. Na tem mestu
naj zopet poudarim pomen turistične dejavnosti kot metode, ki spodbuja izboljšanje mestne
infrastrukture in ponudbe ter vpliva na pozitiven imidž mestnega jedra (Re Urban Mobile,
workpackage 1, 2003).

86

Nina Caf

Turizem kot element revitalizacije mestnega jedra Ljubljane

6.3.2.1. Potenciali in ovire za razvoj mestnega središča Ljubljana

Ljubljana funkcionira kot glavno mesto države, ima dober potencial za multi-kulturne
izmenjave, je mesto s specifično kulturno dediščino, s široko ponudbo kulturnih ustanov in
institucij (muzejev, galerij, teatrov itd) in sedež administrativnih funkcij nacionalnega kot tudi
lokalnega nivoja. Velika koncentracija gospodarskega kapitala je konkurenčna prednost mesta
Ljubljane. Ker ima Ljubljana bogato in enkratno kulturno dediščino, visoko koncentracijo
kulturne infrastrukture, do pešca prijazno okolje, pešpoti do bližnjih zelenih in parkovnih
površin, številne možnosti za multikulturno izmenjavo in ker je privlačno okolje za nove
stanovalce in turistične obiskovalce, predstavlja možnost za visoko kvaliteto bivanja in
obiska.
Ovire za razvoj mestnega središča so predstavljene na različnih nivojih in področjih. Z vidika
prostorskega planiranja se mesto sooča s številnimi prometnimi problemi, kot so slaba in
neprimerna organizacija prometa, pomanjkanje parkirnih površin in posledično slaba
dostopnost do storitev ter domov. Primarna infrastruktura in storitve so pomanjkljive,
nezadostne, primanjkuje igral in otroških igrišč ter pomožnih objektov v parkih. Nezadostna
je ponudba komercialnih in kulturnih storitev, ter njihova prostorska razmestitev, neregulirane
in slabo izrabljene so nepozidane površine.
Z vidika arhitekture ima Ljubljana slab standard pomožne infrastrukture kot so dvigala,
parkirne površine, zastarano javno infrastrukturo, predrago nepremičninsko politiko.
Obstoječi stavbeni fond je slabo vzdrževan in ponekod potreben kvalitetne prenove.
Z gospodarskega vidika sta vzdrževanje in prenova obstoječih stavb predragi, lastniki
stanovanj pa pripadajo nižjemu dohodkovnemu razredu, nimajo dovolj sredstev za prenovo,
ali pa gre za staro populacijo. Najemnine za poslovne prostore so neprimerno izbrane in
previsoke, manjkajo finančni mehanizmi za zagotavljanje renovacije, premalo je finančnih in
strokovnih direktiv za prenovo obstoječega stavbenega fonda. Gospodarstvo je premalo
aktivno, izgubljata se identiteta in prepoznavnost mesta. Oviro predstavlja premik lokalnih
administrativnih pisarn v druge dele mesta (Re Urban Mobile, workpackage 1, 2003).
Na potencialne prednosti in slabosti mestnega središča Ljubljane so opozorili tudi rezultati
omenjene anketne študije (Re Urban mobil, 2004), kjer so anketirani kot negativne razmere v
mestnem središču navedli: okoljsko degradacijo, slabe prometne razmere, depopulacijo
mestnega središča. Za vzroke depopulacije mestnega središča so anketirani navedli upad
kulturnih aktivnosti, zapiranje trgovinic, kot ključni prometni problem so izpostavili problem
parkiranja, pri okoljski degradaciji so izpostavili hrup in nečistočo okolja. Tisti, ki vidijo
spremembe mestnega središča zadnjih nekaj let kot pozitiven trend, so izpostavili oživljanje
mestnega jedra s pomočjo raznovrstnih kulturnih dogodkov in prireditev, s pomočjo
izboljšanja prometnih razmer in oživitve kolesarskega prometa, prenove stavb in skrbi za
čistočo okolja. Prednosti bivanja in obiska centra mesta so za anketirane: občutek domačnosti,
želja po stalnosti, bližina delovnega mesta, raznolika kulturna ponudba, življenje v prijetnem,
atraktivnem bivalnem okolju, mirnem okolju in drugo stanovanje bi bilo predrago. Razlogi za
preselitev iz mestnega jedra pa so bili: moteč hrup, želja po večjem stanovanju, potreba po
zelenem okolju, velikosti stanovanja, želja živeti v hiši.
Kar se tiče okoljske situacije, so prebivalci izpostavili problem ulične onesnaženosti in
nečistoče, prometni hrup, neprijetne vonjave in emisije. Negativni faktorji za okolje so še
vandalizem, hrup mimoidočih, vlomi in kraje, hrup iz klubov in lokalov, grafiti po fasadah. V
starem delu centra je največji povzročitelj motečega hrupa, hrup iz lokalov in klubov, pa tudi
hrup, ki ga povzroča promet ob glavnih vpadnicah. Vprašani so v splošnem nezadovoljni z
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razpoložljivimi zelenimi površinami in razpoložljivostjo spremljevalnih objektov na zelenih
površinah (klopi, koši za smeti, igrala itd.).
Anketirani so bili vprašani, če bi bližnjim znancem priporočili priselitev v mestno središče in
če je bil odgovor pritrdilen, je bilo potrebno navesti razloge, ki so: bližina in dostopnost do
kulturnih prireditev, ustanov, gostinskih lokalov, tržnice, knjigarn, bank, pošte, saj se s tem
zmanjša časovna poraba, prav tako pa transportni stroški. Drugi razlog je urbani stil življenja.
Povzetek je, da je kulturna glavni razlog prednosti bivanja v središču mesta.
Najbolj tehtni razlogi, ki nasprotujejo bivanju v centru so prometni, ekološki (onesnaženost in
hrup), moti pa jih tudi ponudba oskrbnih trgovin, saj živilske trgovine izginjajo in se selijo iz
centra, premalo je otroških igral in preveč gostinskih lokalov, restavracij itd.. Mnogi vidijo
razlog tudi v slabi ohranjenosti hiš in dragimi stanovanji, prav tako so mnenja, da je center
manj primeren za družine z otroki. Najbolj pomembni aspekti za kvaliteto bivanja, so po
mnenju vprašanih: bivanje z ljudmi, ki pripadajo različnim generacijam, življenje v okolju
kjer se vedno kaj dogaja, bivanje z ljudmi, ki imajo podoben življenjski stil, manj pomembni
faktorji pa so se jim zdeli imeti vrt, živeti v lastni hiši.
Na vprašanje kako vidijo Ljubljano čez deset let, so anketirani odgovorili, bodisi kot mesto
pozitivnih ali negativnih sprememb. Pesimistična napoved za Ljubljano je v izgubi dela
zelenih parkovnih rekreacijskih površin, nadaljevanju urbane degradacije mestnega središča
in prometnih problemov, skupaj s povečanim hrupom in onesnaženjem, povečanju
kriminalitete. Najbolj so prebivalci zaskrbljeni glede trgovske ponudbe osnovnih živil, skrbi
jih izginotje tradicionalnih obrtnih storitvenih dejavnosti, kot so urarstvo in čevljarstvo, iz
mestnega jedra.
Pozitivna napoved za Ljubljano kot mestno središče je v zmanjšanju uporabe avtomobilov,
vključitvi tramvaja v mestni javni promet, renovaciji mestnih hiš, povečanju parkovnih in
zelenih površin. Pozitivna sprememba, ki jo napovedujejo anketirani je revitalizacija
mestnega središča in pojav dodatnih urbanih dejavnosti ter ponudbe (Re urban mobil, work
package 2, results of the questionnaire survey in ljubljana, julij 2004).
Analize Re Urbanega programa so pokazale, da Ljubljana beleži le blage spremembe v smislu
reurbanizacije, saj je delež novo naseljenih prebivalcev v mestno jedro, v obdobju raziskave
(nov. 2002-okt. 2005) nizek; in sicer v starem delu Centra le 20 % in v okolici Miklošičevega
parka le 14%. Sociodemografska analiza je pokazala, da je delež ostarelega prebivalstva
visok v starem mestnem delu, saj je kar četrtina starega prebivalstva stara nad 70 let, visok je
tudi delež upokojencev. Delež samoživečih je visok 20%. V mestnem središču prevladuje
visoko izobražen sloj s kar 44% visoko izobraženih in univerzitetno izobrazbo, kar je nad
slovenskim povprečjem in nakazuje, da mestna središča privlačijo visoko izobražene ljudi.
To nakazuje, da center mesta postaja atraktiven za priseljevanje mladih strokovnjakov.
Struktura lastništva je pokazala, da prevladujejo stanovanja, v katerih živijo lastniki (85%),
nad tistimi v katerih so podnajemniki. Kar 14 % vseh stanovanj je bilo dodeljenih po
denacionalizacijskem postopku, kar 6 % stanovanj je še v procesu denacionalizacije in
najetih. V zadnjih 2-3 letih je prišlo vsaj do delne renovacije stanovanj. Največ v secesijskem
delu centra, manj v starem delu centra (26%). Le tretjina stanovalcev je poudarila, da
stanovanja še niso bila renovirana. Od tega jih je le 14% renoviralo sistem ogrevanja, 7%
električne instalacije, 11% sanitarije, medtem ko je fasado obnovilo kar 19 % stanovanj,
sledijo popravilo oken in stopnišč, prevladuje pa popravilo strehe (34% anketiranih). Velika
večina vprašanih je bila mnenja da je potrebna nadaljnja sanacija in renovacija njihovih
stanovanj in stanovanjske hiše v celoti.
V večji meri so stanovalci zadovoljni z varnostjo v mestnem središču Ljubljana, številom
zdravniških uslug, cestnimi razmerami in potmi, čistočo, nakupovalno infrastrukturo.
Nezadovoljstvo pa je v večji meri vezano na infrastrukturo namenjeno mladim, javnimi
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zelenimi površinami, stopnjo hrupa, strukturnim stanjem stavb. Največje nezadovoljstvo se
nanaša na kvaliteto zraka, razpoložljivost otroških igral, parkirne površine.
Več kot polovica priseljenih je mlajših od 30 let, kar je dober pokazatelj reurbanizacijskega
trenda. Vendar kakorkoli statistika kaže, da se bo trend staranja in upadanja prebivalstva,
kljub nekaterim izboljšavam, nadaljeval. Glavno gonilo reurbanizacijskega procesa
predstavlja mlado prebivalstvo in mladi, ki se še izobražujejo, samski mladi strokovnjaki,
mlade družine, pari, ki so se odločili za skupno življenje. Zato menim, da bi bilo potrebno
mladim v mestnem središču še naprej zagotavljati ustrezen kulturni, izobraževalni in
zabaviščni program ter prireditve, ki v veliki meri služijo tudi turistom za preživljanje
prostega časa ter s tem povečujejo mestni utrip.
Več kot polovica anketiranih se ne počuti močno povezanih s sosesko, več kot tretjina pa se ni
opredelila ne kot intenzivno povezana z okoljem v katerem biva, ne kot nepovezana.
Glavna naloga mestnih oblasti bo v bodoče, zadovoljiti raznolike potrebe stanujočih znotraj
multi-funkcionalnih območij in zagotoviti sredstva za prenovo mestnega središča (re urban
mobil, work package 3, final report-part A: demography, 2007).
Mestno jedro je po mnenju anketiranih potrebno obnove in revitalizacije, zagotoviti bi bilo
potrebno urejen videz starih hiš, ulice naj bi se še naprej ozelenjevale, prav tako mestni parki.
Glede prometnih rešitev so bili nekateri mnenja, da je potrebna izgradnja radialnega
prometnega sistema in uvedba hitrih železniških povezav (mestna železnica) med centrom in
satelitskimi naselji, zagotovljen bi moral biti bolj pretočen peš promet in kolesarstvom,
obnovljene številne fasade. Ljubljani primanjkuje urejenih pešpoti in kolesarskih stez, poleg
parkovnih površin pa igral za otroke. Za bolj čisto in urejeno okolico bi bilo potrebno poostriti
naloge policije pri preprečevanju onesnaževanja okolja s strani storilcev. Za čisti center
poostriti prometni režim, s parkirišči zunaj središča mesta in uvedbo ekoloških avtobusov.
Mnenje se navezuje tudi na izgradnjo novih hotelov v središču mesta. Turistično ponudbo je
potrebno oživljati, a v okviru tradicije in kvalitete. Anketirani so mnenja, da prisotnost
študentov v Ljubljani ne vpliva le na izravnavanje učinkov selitve ljudi iz centra, kar se
živahnosti mesta tiče, temveč prispeva h koncentraciji duhovne kvalitete v mestu. S tem se
nezavedno splete tudi vez z mestom, ki jo končani študentje, ki se preselijo na mestno obrobje
ohranijo z mestnim središčem. Majhnost mesta vpliva na prijetnost bivanja, zato ima mestni
center s svojim zgodovinskim utripom velike prednosti, pri odločanju za lokacijo bivanja,
pred gosto poseljenimi stanovanjskimi blokovskimi soseskami. Rešiti pa bi bilo potrebno tudi
problem neustreznosti trgovskih odpiralnih časov in številčnosti trgovin z osnovnimi
življenjskimi potrebščinami. Razmišljanja aneketiranih so posegla tudi v sklop revitalizacije
reke Ljubljanice, ponovnega oživljanja njenih brežin, čiste vode (Strateške usmeritve zavoda
za turizem Ljubljana 2005-2008, 2004).

6.3.3. Revitalizacija mestnega jedra Ljubljane s pomočjo turizma

Turistično potovanje lahko označim kot dogodek, do katerega pride zaradi turističnega
povpraševanja in obstoječe turistične ponudbe neke destinacije, ki vključuje prostorske
danosti, gostinske, prenočitvene, turistično-rekreativne zmogljivosti, različne naravne in
kulturne elemente ponudbe. Za uspešen razvoj turizma morajo biti ustrezno razvite
gospodarske in negospodarske spremljevalne dejavnosti, kot so trgovina na drobno, promet,
telekomunikacije, komunala, obrt, kultura, zdravstvo idr..
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Obstaja močna pozitivna soodvisnost med ravnijo gospodarske in družbene razvitosti
mestnega okolja in ravnijo razvitosti njegovega turizma. Turistična ponudba mora ustrezati
zahtevam povpraševalcev. Za uspešen razvoj turizma morajo biti razvite spremljajoče
gospodarske in negospodarske dejavnosti (trgovina na drobno, promet, telekomunikacije,
komunala, obrt, kultura, zdravstvo, itd.) (Oblikovanje turistične ponudbe in zasnova
dolgoročnega razvoja turizma na območju Ljubljane, 1995).
Turizem je ekonomski pojav, usmerjen na gospodarske cilje in daje ekonomske rezultate. Na
gospodarstvo mesta vpliva neposredno in posredno. Neposredni vplivi se kažejo v plačilni
bilanci, odnosih v mednarodni menjavi, zaposlenosti, življenjskem standardu, obsegu
proizvodnih tvorcev, obsegu proizvodnje in občinskega proračuna ter razvoju dejavnosti, ki
sestavljajo turistično gospodarstvo. Posredni učinki pa se kažejo v obliki multiplikativnega,
indukcijskega, kompenzacijskega vpliva (turizem ugodno vpliva na izboljšanje razmer v
demografsko ogroženih delih mesta in izboljšanju utripa mestnega življenja) in
gospodarskega vpliva nasploh ter vpliva na razvoj infrastrukture ter družbenih dejavnosti,
zato je mestom in državam v interesu, da razvijajo turizem.
Turizem ima posreden učinek na BDP, saj spodbuja razvoj panog, ki so povezane z
materialno proizvodnjo, potrebno za preskrbo turističnega gospodarstva. Turistična potrošnja
omogoči večji obseg poslovanja v dejavnostih povezanih s turizmom. Denar ustvarjen s
turistično potrošnjo, kroži v gospodarstvu, povzroča večjo aktivnost gospodarstva ter s tem
povečanje BDP.
Osnovni medij preko katerega se spremlja vpliv turistične dejavnosti na gospodarstvo je
turistična potrošnja in njene posledice. Obseg turistične potrošnje se meri z obsegom
turističnega obiska, turističnih prenočitev in deviznimi prilivi. Na turistično potrošnjo vpliva
obstoječa mestna ponudba. Prilivi od turizma obsegajo vse prihodke od tujih pravnih in
fizičnih oseb, ki trošijo v turistične namene (nastanitev, hrana in pijača, prevoz, nakupovanje,
zabava) v nekem turističnem kraju. Pri natančni opredelitvi količine deviznih prilivov od
turizma obstajajo problemi zajemanja podatkov, saj zaradi specifične dejavnosti turizma,
turistične transakcije segajo v različne dejavnosti, gospodarske kot negospodarske, npr.
promet, trgovino, pošto, muzeje, idr.. Turistično potrošnjo se meri s pomočjo kombinirane
metode ugotavljanja deviznega priliva centralne banke in anket o turistični potrošnji
(Bučevec, 2004).
Turizem po drugi strani predstavlja velik strošek za lokalno prebivalstvo, saj zahteva od
lokalnih oblasti in davkoplačevalcev velike vsote denarja, za investicije v izboljšavo letališč,
cest, druge infrastrukture, namesto da bi bila ta sredstva porabljena za recimo zdravstvo in
izobraževanje. Na dolgi rok pa prinaša finančne koristi in razvoj.
Povečano turistično povpraševanje po osnovnih storitvah in proizvodih pa je pripomoglo tudi
k dvigu cen v turistični destinaciji Ljubljana, posledično se je podražilo blago, cene
nepremičnin, hiš itd.. To negativno vpliva na lokalno prebivalstvo, saj se njihovi dohodki ne
povečujejo sorazmerno z razvojem turizma. V skrajni situaciji lahko v nekem kraju, kjer
lokalno prebivalstvo komaj zadovoljuje vsakdanje potrebe, pride do prevlade položaja tujcev,
ki so lastniki večine zemljišč in hotelov, s tem pa ogrozitve življenjskega standarda lokalnega
prebivalstva. Mestna središča postajajo tako vse bolj prizorišča uporabnikov in vse manj
bivališča prebivalcev. Mesto je postalo izbira vsakega posameznika in ni več nujnost.
Postindustrijska mesta postajajo tako mesta gostov, uporabnikov, ki so iz različnih
geografskih, statusnih ozadij, bodisi so študenti, poslovneži, začasni prebivalci ali turisti. To
je posledica bolj fleksibilnega prostorko- časovnega zaznavanja, ki ga je povzročila povečana
mobilnost. Zato reurbanizacijski procesi niso vezani le na bivanjski del, temveč zlasti na
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prizoriščni ali kulturno storitvene procese, ki sledijo spremenjenim prostorskim in družbenim
trendom. Po mnenju dr. Korena, je Ljubljana sicer storitveno mesto, vendar so storitve preveč
klasične in premalo raznolike. Po njegovem mnenju bi se morale orientirati bolj kot na
prebivalce mesta, na servisiranje nadnacionalnih uporabnikov (v hotelsko, konferenčno in
drugo poslovno turistično infrastrukturo) (Uršič, 2003 in Bučevec, 2004).
Turizem je nenazadnje tudi družbeni pojav, ki pokriva tudi zdravstveno, ekološko, kulturno in
socialno funkcijo in omogoča zadovoljevanje potreb turistov ter lokalnega prebivalstva.
Turizem prispeva k spremembam sistema vrednot, nivoja varnosti, moralnih načel,
organiziranosti skupnosti, obenem pa prinaša sporočilo miru, sodelovanja, spoznavanja
različnih kultur, poglabljanju znanja, večji samozavesti ljudi, splošni razgledanosti, kar je
pozitivno tako s strani lokalnega prebivalstva kot tudi turistov samih.
Prav zato sta turizem in njegov razvoj čedalje bolj povezana tudi s sodelovanjem lokalnega
prebivalstva. Lokalne oblasti začnejo zaradi razvoja turizma prilagajati prireditvene in
dogodkovne vsebine ter mestno ponudbo željam in potrebam lokalnega prebivalstva in
obiskovalcev. Gostje niso več le obiskovalci, temveč posredno sodelujejo pri oblikovanju
mestne ponudbe neke turistične destinacije in v program mestnih prireditev vnašajo svoje
etnološke in druge kulturne poteze ter tako dodatno prispevajo k turističnemu utripu mesta.
Turizem prinaša gospodarske koristi za lokalno prebivalstvo, ki se odražajo v obnovi in
izgradnji novih objektov za potrebe turistov ter v razvoju storitvenih dejavnosti, ki so
namenjene tako turistom, kot tudi lokalnemu prebivalstvu. Če do turizma v nekem prostoru ne
bi prišlo, se kulturni, družbeni, gospodarski, prostorski razvoj morda ne bi zgodil in ne bi
prišlo do povečanja življenjskega standarda na račun turizma.
Turistična dejavnost prispeva k ohranjanju kulturno zgodovinskih znamenitosti, ohranjanju
domačih obrti in umetnosti ter kulturne tipike in nagovarja lokalno prebivalstvo k večji
osveščenosti in zavedanju lastne identitete, kulturno zgodovinske dediščine, ohranjanju
bivanjskega prostora in njegove tradicije. Domače prebivalstvo spodbuja k sodelovanju pri
turistični dejavnosti (urejanje okolja, varovanje kulturne dediščine, gostoljubnost, trženje
lastne identitete ipd.) ter jim tako daje občutek, da tudi sami prispevajo k razvoju turizma in s
tem posledično mesta v katerem živijo (Bučevec, 2004).
Prepričana sem, da je mestno jedro, ki kaže vitalne znake in živahen mestni utrip, bolj
obiskovano s strani turistov. Na drugi strani so večini turistov manj privlačna mesta, ki so
nerazvita in slovijo po visoki stopnji kriminala, onesnaženem okolju, nerazviti turistični
infrastrukturi in degradiranem okolju s strukturnimi problemi in se v splošnem le redko
odločajo za takšne destinacije.
Mestna jedra, z živim tkivom, ki ga ustvarja tamkaj živeče mestno prebivalstvo in
prepletajoče urbane funkcije so turistično živa, degradirana »mesta duhov« pa turistično
neprivlačna. Zadovoljstvo lokalnega prebivalstva mestnih središč je hkrati osnova za
delovanje mesta in razvoj turizma.
Ali kot je dejala ga. Vika Grašič (ustni vir; 2007) iz ZLT: »Osnova in pogoj za razvoj
turistične dejavnosti v mestu so takšne mestne okoliščine, ki lokalnemu prebivalstvu
omogočajo, da z mestom in njegovo ponudbo živi«.
Na porast priljubljenosti in ponovno odkritje šarma mestnih središč, pri najrazličnejših
starostih skupinah ljudi, so vplivali številni projekti revitalizacije starih mestnih jeder.
Prenova starih mestnih jeder, ki se v dogaja v zadnjem času, ima za cilj poleg fizične prenove
tudi to, da postanejo mestna jedra namenjena preživljanju prostega časa tako turistom kot
domačemu prebivalstvu. Zagotovo so izrazita identiteta, individualnost mestnega karakterja
starega mestnega jedra Ljubljane, glavni vzrok za njihovo privlačnost za obiskovalce, vendar
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je privlačnost središča, poleg zgodovinskih in morfoloških karakteristik, povezana tudi z
multifunkcionalnostjo mestnega prostora, ki se odraža v prostorski koncentraciji trgovin,
restavracij, poslovnih prostorov, javnih ustanov in podjetij. Mestni turizem predstavlja
pozitivno finančno korist za dejavnosti javnega sektorja, kot so muzeji, galerije, gledališče in
izobraževalne inštitucije, ki jih sicer financira javni sektor, saj si s primerno ponudbo lahko
zagotovijo dodaten vir lastnih dohodkov. Visoka koncentracija zelo diferencirane ponudbe
pomeni večjo diferenciacijo uporabnikov storitev in tistih, ki te storitve nudijo.
Mestni turizem Ljubljane pomeni potrditev upravičenosti in hkrati ekonomsko podporo
prenove zgodovinskega jedra in infrastrukture v mestnem središču, ki vključuje ureditev
javnih zelenih površin, tlakovanja, peš con itd.
Ko se mesto zave pomembnosti in kvalitete tistih elementov naravnega in grajenega okolja, ki
privlačijo turiste, lahko identificira možnosti za prednostno prenovo teh območij in objektov
(recimo prioritetna prenova ljubljanskega gradu, Stare Ljubljane, optično in fizično
približanje Ljubljanice, prireditve, izboljšava parkov in zelenih površin, dvig gostinske
ponudbe Ljubljane, ureditev zabavišč, povečanje privlačnosti muzejev in popestritev
programov, izboljšanje ulične opreme, prenova Krakovega itd.). Vse te aktivnosti, ki so bile
že in ki se še v delih izvajajo, prispevajo k revitalizaciji mestnega jedra Ljubljane, z namenom
povečanja privlačnosti za obiskovalce.
Ker pa turizem v mestu ni primarna gospodarska dejavnost, ga je potrebno razvijati v taki
meri, da ne povzroča motenj v rednem delovnem in bivalnem ritmu lokalnega prebivalstva in
ostalih dejavnosti. Poskrbeti je treba za premišljeno dodeljevanje in planiranje prostora za
namene turistične dejavnosti (npr. gradnja hotelov, kongresnih dvoran), da ne pride do
konfliktnih situacij po uporabi prostora, s strani drugih dejavnosti, ki si želijo na primer
izgradnje poslovnih centrov, trgovin, javnih ustanov, stanovanj itd. Nenazadnje mora biti
turizem okoljsko sonaraven in trajnosten. Poleg tega pa mestni turizem ne more biti vedno
podlaga za ekonomsko revitalizacijo vsakega manjšega mesta, saj vsa mesta nimajo enako
pomembnih privlačnosti in znamenitosti, ter konkurenčnih prednosti pred drugimi mesti na
državnem nivoju, ki bi pritegnile obiskovalce. Ljubljana ima nedvomno več prednosti in
priložnosti za razcvet turizma, kot recimo Apače pri Gornji Radgoni (Oblikovanje turistične
ponudbe in zasnova dolgoročnega razvoja turizma na območju Ljubljane, 1995).
Obratno pa tudi razvoj turistične dejavnosti, vpliva na mestno gospodarstvo in oživlja mestni
utrip. Raznolika turistična potrošnja v gostinstvu, trgovini, prometu itd. multiplikativno
povečuje BDP, stopnjo zaposlovanja, osnovnih sredstev idr.. V prodajo gostinskih storitev se
na turističnem trgu vključi tudi vrsta proizvodov industrije, kmetijstva in trgovine. Ker ima
tudi številne negospodarske učinke, prispeva k ohranjanju in oživljanju naravne in kulturne
identitete mestnega okolja ter tako prispeva k želji po čistem okolju (Oblikovanje turistične
ponudbe in zasnova dolgoročnega razvoja turizma na območju Ljubljane, 1995).
Ker je turistična ponudba Ljubljane sestavljena iz različnih elementov kot so naravne,
družbene privlačnosti, arhitektura, turistične znamenitosti stare Ljubljane, športni in
rekreacijski objekti, galerije, razstavišča, muzeji, kongresni centri, konferenčne dvorane,
razvejana trgovinska mreža, prometna dostopnost, varnost, čistost okolja, prijaznost lokalnega
prebivalstva, prijetnost ambienta mestnega prostora, gostinski objekti, kulturne, športne,
turistične, gospodarske, politične, strokovne prireditve, ki pritegnejo številne segmente
gostov, lahko trdim da izkazani povečani turistični promet, izmerjen v obdobju zadnjih
petnajstih let (podatki v poglavju o turizmu), pomeni povečano in izboljšano raznoliko
turistično ponudbo mesta Ljubljane ter njene promocije na svetovnem turističnem trgu. S tem
posledično trdim, da je turistični porast pokazatelj revitalizacije mestnega središča Ljubljane.
Vsak turist ima pri potovanju možnost izbire destinacije potovanja, na turističnem trgu je vse
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večja konkurenca ponudbe, turist pa se bo odločil za tisto, ki mu bo ponudila poleg naravnih
in kulturnih znamenitosti še dodatne storitve, ki bodo pripomogle k izjemnosti njegovega
doživetja v nekem kraju. Nenazadnje zadovoljstvo turista, ko mestna ponudba izpolni njegova
pričakovanja (ustreznost namestitvenih objektov, prijaznost domačinov, urejen ambient,
dobra kulinarična ponudba, zabava, kulturne in zabaviščne, športne prireditve, varnost,
ustvarjanje dobrega počutja zaradi živahnega mestnega utripa in odprtosti njegovega
prebivalstva, edinstvenost, unikatnost ponudbe idr.), pomeni dobro promocijo in večje
možnosti pri odločanju za ponovni obisk mesta. Glede na povečan obisk sklepam, da kaže
Ljubljana pozitivno sliko v tem oziru.
Ob obisku določene destinacije nam je pomembno ali bo le ta s svojo ponudbo izpolnila naša
pričakovanja in vplivala na naše počutje in razpoloženje, da se bomo po povratku domov še
dolgo spominjali nepozabnih počitniških dni in o destinaciji pripovedovali bližnjim. O mestu,
ki bo imelo slabo razvito sekundarno ponudbo, si bomo nedvomno oblikovali slabšo podobo,
kot o mestu, ki bo pustilo pozitiven vtis. Tukaj ne govorim o zgodovinsko kulturni identiteti,
dobrinah, ki niso proizvod dela, temveč o dobrinah, ki jih človek ustvarja in proizvaja v
zahtevani količini in kakovosti za dobro počutje gostov.
Vse kar je v osnovi drugačno, dela nek kraj zanimiv, edinstven in pusti večji pečat, vendar pa
so morda pričakovanja turista, povezana tudi z načinom življenja, ki ga živi v matičnem kraju
in udobnostjo, ki je je vajen od doma. Zato je za uspešnost turističnega kraja pomembna
dovršena mestna infrastruktura in ponudba, ki bo zadovoljila potrebe obiskovalca.
Mislim, da je Ljubljana naredila velik korak v tej smeri, saj je mestno jedro po velikem zatonu
v devetdesetih, ponovno zaživelo. Mestno jedro je postalo prostor, kjer je prisoten vsakdanji
vrvež tujih, domačih obiskovalcev in lokalnega prebivalstva, preko celega dneva, prostor kjer
je čutiti mestni utrip, ki ga ustvarjajo množice sprehajajočih, nakupovalcev, mladih in starih,
ki posedajo v urejenih barih ob čistejši Ljubljanici, prostor kjer lahko uživamo v čistem
okolju, ob opazovanju množice sprehajajočih se ljudi, obnovljenih fasad, urejenih trgovinskih
izložb, koncertnih in drugih pouličnih prireditvah in spektaklih, se sprehodimo čez barvito
tržnico ali ustavimo v dobri restavraciji.
Poleg turističnega porasta, povečanja gostinske in trgovske raznolike ponudbe, je center
postal tudi prostor, zanimiv za obisk in bivanje domačega prebivalstva. Čeprav je število
starejših, ki bivajo v centru mesta še vedno veliko, se povečuje zanimanje mladih, samskih in
poslovnih, začasnih tujih gostov, in umetnikov idr. za bivanje v centru. Center je s svojo
urejeno podobo in oživljeno mestno ponudbo postal zanimivo in primerno okolje za bivanje.
Nenazadnje si ciljna skupina mladih želi raznolikega programa dogodkov in prireditev v
svojem bivalnem okolju. Razmah gostinske dejavnosti in turizma skupaj s povečanjem števila
prireditev, je zato nedvomno prispeval k povečanemu zanimanju prebivalcev, za bivanje v
središču mesta. Tako dobiva mestno jedro po mojem mnenju nov epilog, tudi po zaslugi
turistične dejavnosti, ki je spodbudila razvoj celovite mestne infrastrukture in ponudbe.
Ljubljana je že v začetku devetdesetih kazala močno razvitost terciarnega sektorja, trgovine,
vendar pa gostinstvo in turizem nista dosegala primerljivega deleža s prometno, kulturno,
politično in trgovinsko vlogo mesta. Leta 1992 so najvišji delež ustvarjenega družbenega
proizvoda, v ljubljanskih občinah, predstavljale industrijske dejavnosti 29 %, nato trgovina z
28%, finančne in poslovne storitve s 15 % in šele nato gostinstvo in turizem s 7 %
ustvarjenega bruto družbenega proizvoda. Podatki za leto 1992 kažejo, da je bilo v občini
Center 6 hotelov, 34 okrepčevalnic, 21 gostiln, 41 bifejev, 2 samopostrežni restavraciji.
Vendar je indeksna rast gostinske, turistične dejavnosti glede na leto 1991, za 1992 že
pokazala dvakratno povečanje. Poleg tega se je začela povečevati produktivnost, število
turističnih in gostinskih obratov v zasebnem sektorju, (Oblikovanje turistične ponudbe in
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zasnova dolgoročnega razvoja turizma na območju Ljubljane, 1995; vir po: Statističnem
letopisu Ljubljana, tabela 12-2, 1993).
V nadaljnjih petnajstih letih se je struktura gostinskih lokalov močno spremenila. Poleg
internacionalizacije gostinske ponudbe (različne mednarodne kuhinje in namembnosti) in
povečanja števila gostinskih obratov, so se kavarne, lokali, bari in restavracije, picerije,
gostilne, itd., ne samo številčno, temveč tudi ambientalno, stilsko in tematsko preuredile, in
postale prijeten gostinski prostor za različne okuse. Menim, da je tudi to delno pripomoglo k
povečanemu stalnemu obisku nekaterih lokalnih gostov, ki so se navezali na lokal, kjer se
prijetno počutijo. Razpoložljiva gostinska ponudba gre po mojem mnenju v smeri
zadovoljevanja različnih okusov in povpraševanja gostov (domačih kot tujih), saj je med tujci,
v dnevnih in večernih urah, (predvsem iz Velike Britanije) izredno priljubljen pub Cutty Sark,
ki je opremljen v irskem stilu, itd. Vsaka ciljna skupina (umetniki, gledališčniki, igralci,
politiki, alternativci idr.) ima svoj priljubljen lokal, ki ga stalno obiskuje. Nekaterim je
občutek domačnosti pomemben. Razvili pa so se tudi večji lokali, klubi, ki ponujajo poleg
gostinskih storitev tudi dj-e, različne plesne programe in nočne prireditve, kjer se obiskovalec
izgubi v množici tujih in domačih obiskovalcev, ter se zabava do zgodnjih nočnih ur.
Ljubljana je doživela poplavo večernih kavarn, barov in lokalov ob reki Ljubljanici, ki so v
poletnem času polno obiskani prav zaradi ponudbe odprtega zunanjega prostora in možnosti
dodatnih koncertnih pouličnih prireditev in dogodkov.
Opozorila bi le na problem pomanjkanja manjših trgovin z živili in nujnimi življenjskimi
izdelki, ki jih je v mestnem jedru veliko premalo. Tudi odpiralni čas trgovin je z vidika
turistične dejavnosti, neprimeren. Večina trgovin je med vikendi zaprtih, ali pa je njihov
obratovalni čas prekratek. Mislim, da si nek turistični kraj ne sme privoščiti takšnih
pomanjkljivosti, saj neugodno vplivajo na njegovo podobo in promocijo. Moje trditve so
podkrepila tudi mnenja tujih turistov, anketiranih v eni izmed anketnih turističnih študij TICa, kjer so bili s primernostjo odpiralnega časa trgovin in restavracij močno nezadovoljni.
Konec koncev pa pomanjkanje trgovin z osnovnimi življenjskimi potrebščinami negativno
vpliva tudi na bivalne pogoje lokalnega prebivalstva, ki se morajo za nujne potrebščine voziti
na mestno obrobje.
Mestna občina je skupaj s številnimi investitorji, organizacijami kot tudi sodelovanjem
lokalnega prebivalstva v zadnjih letih veliko prispevala in pripomogla k izboljšanju podobe
mestnega jedra (od investicij v adaptacije, sanacije, preureditev fasad, urejanje naravnega
prostora, Ljubljanice, postavljanja pomožnih rekreativnih objektov kot so klopi, smeti,
informacijske table, čiščenje mestne okolice, zasajanje rož idr., do organiziranja prireditev,
spektaklov-atrakcija mesta je poštar s kočijo, ki deli mednarodni časopis in letake in privablja
zanimanje obiskovalcev, do možnosti obiska gradu z vlakcem, vzpenjačo, možnosti potovanja
z ladjico po Ljubljanici, športnih prireditev itd.).
Povečali so se občinski izdatki za obnovo mestnega jedra, tako v prenovo fasad kot povečanje
prireditev. Vse večja osveščenost o pomenu kulturno-zgodovinske, arhitekturne mestne
dediščine je spodbudila željo po revitalizaciji mestnega jedra, ki je očitno postala pomembna
naloga mesta Ljubljane.
Mestna občina Ljubljana je v odloku o proračunu za leto 2007 do 2010, dodelila skupaj skoraj
500 milijonov evrov sredstev, za izvršitev projektov na območju MOL s področja:
stanovanjskega gospodarstva, varstva okolja, prostorskega planiranja in načrtovanja, urejanja
zemljišč, gospodarjenja z nepremičninami, turizma, podjetništva, kmetijstva, lokalne
samouprave, javne gasilske službe, za zaščito in reševanje, prometa, cest, komunale,
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zdravstva, socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, šolstvo in
izobraževanje, ter mestno uprave. Največ sredstev je predvidenih za komunalo, promet, ceste,
izobraževanje. Delno so poleg občinskih sredstev v skupni znesek zajete tudi nekatere
investicije iz drugih virov (Odlok o občinskem proračunu MOL za leto 2007, 2007).
Od nekaterih obnovitvenih in revitalizacijskih projektov, izvedenih v zadnjih nekaj letih, naj
omenim: restavracijo Robbovega vodnjaka, Metelkova mesto, obnovo SNG Opera in baleta,
ki se še izvaja, v zadnjem in prihodnjih letih pa so načrtovane tudi prenova Magistrata,
rekonstrukcija in obnova rastlinjaka v botaničnem vrtu, obnova čolnarne in splava v
veslaškem klubu Ljubljanica, razne investicije v vzdrževanje kulturne dediščine, med drugim,
nakup opreme na ljubljanskem gradu, obnova javne infrastrukture in kulturnih objektov,
hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema MOL, ureditve obrežja Ljubljanice in
izgradnja brvi za pešce preko Gruberjevega kanala na Špici, sanacija Karlovškega mostu,
investicije v avtobusna postajališča in posodobitev javnega potniškega prometa, vlaganja v
kolesarski promet in prometno signalizacijo, številne rekonstrukcije in adaptacije
nepremičnin, panoramsko dvigalo na ljubljanski grad, sredstva za varstvo okolja, itd.
Posebno področje, turizma ki ga financira MOL iz proračuna, obsega posege in investicije v
izgradnjo informacijske infrastrukture in njeno vzdrževanje, oživitev nabrežij Ljubljanice,
prezrte detajle, v Zeleni prstan Ljubljane-Pot spominov in tovarištva, investicije v javno
turistično infrastrukturo in novo inovativno ponudbo, turistično signalizacijo in informacijske
panoje, za oživitev dogajanja v parku Tivoli, investicije v sejemske hišice in zimsko zaščito
vodnjakov. Po podatkih občinskega proračuna o izdatkih za razvojne programe, bo MOL za
projekte s področja turizma, v naslednjih treh letih, namenila skoraj štiri milijone evrov. Vir
sredstev za izvedbo razvojnih nalog na področju turistične infrastrukture so koncesijske
dajatve od posebnih iger na srečo. Iz teh sredstev se financirajo tudi pomladanske čistilne
akcije okolja. V razvojnem načrtu za naslednja leta, ki pokriva področje turizma so predvideni
namenski stroški za preureditev in opremo razstavnega prostora v Kresiji, za izboljšanje
storitev TICa in ustvarjanja boljšega delovanja vodniške službe, popestritev turistične
ponudbe v središču mesta v višini sredstev okoli dvesto tisoč evrov. MOL bo v prihodnjih
letih namenila sredstva za številne aktivnosti ob Plečnikovem letu 2007, sredstva v obogatitev
Botaničnega vrta in Barja. MOL bo finančno sodelovala tudi pri EU projektu urbane
regeneracije v centru Ljubljane v sklopu Evropskega socialnega sklada in pobude JESSICA,
kjer bo bistven cilj razviti celostno urbano strategijo za mestno središče, ki bo zagotavlja
regeneracijo mestnega središča (odlok o proračunu MOL za 2007, 2007).
Še posebej so bila prizadevanja MOL velika ob potegovanju za naziv evropske prestolnice
leta 2012, ko so morala izbrana slovenska mesta predstaviti razvojne vizije in programe, po
katerih se je ocenjevala ustreznost za podelitev naslova evropske prestolnice. MOL naj bi del
proračunskih investicij razdelila v projektno-programska sredstva v višini 42 milijonov evrov
in investicijsko-infrastrukturna sredstva, ki naj bi presegala 800 milijonov evrov, in bi pokrila
največje investicijske posege v Ljubljani kot so: gradnja novega Potniškega centra Ljubljana,
poglobitev tirov za ponoven stik mesta s parkom, posodobitve prometne ureditve. Pomemben
projekt, izpeljan do 2012 naj bi bila tudi zagotovitev umetniške četrti Ljubljana, ki bo
povezala kompleks opuščene tovarne koles Rog, tradicionalno in sodobno kulturno
produkcijo v bivši vojašnici na Metelkovi, center Stara elektrarna, mestno območje Tabor,
lokacijo novih umetniških akademij in ministrstva za kulturo ter nabrežja Ljubljanice,
staroveško Trubarjevo ulico, Kinodvor in Kinoteko, secesijsko Miklošičevo cesto in novi
Potniški center Ljubljana. Do leta 2012 naj bi se z investicijsko pomočjo MOL, izvršile
novogradnje ob Tobačni tovarni in Rogu, s Kolizejem, Severnimi vrati v mestno središče
(Bavarski dvor) ter modernim potniškim centrom. Okrepili naj bi dediščino na Ljubljanskem
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gradu, v Plečnikovi hiši, Hribarjevi vili, tovarnah Rog in Tobačni ter v kinu Šiška. Razmišlja
pa se tudi o odprtju muzeja voščenih lutk na ljubljanskem gradu, ki bo nedvomno popestrilo
turistično ponudbo mesta.
Snovalci projekta Ljubljana EPK so prepričani, da se največ obiskovalcev pritegne takrat,
kadar se največ stori za svoje prebivalce. Število obiskovalcev kulturnih prireditev
nameravajo povečati kar za petkrat. Ali kot pravi g. Jaklin (2007) s Turistične zveze Ljubljana
v zvezi s projektom: »Ostati želimo ustvarjalno in odprto mesto: odprto do ljudi, odprto v
prostor, zazrto v naravo in prihodnost. Zato je nosilni pojem naše kandidature kultura dialoga.
Šele s kulturo dialoga – in z dialogom kultur! – lahko gradimo prijazno, strpno in ambiciozno
mesto« (Jaklič, Delo, 2007).
Veliko, a še vedno premalo, je bilo narejenega tudi za ljubljanski grad v okviru revitalizacije
mestnega jedra in nedvomno bi se dalo še več ponuditi v bodoče. Grad je atraktiven ne samo
zaradi številnih prireditev kot so poroke, kongresna in druga mednarodna srečanja ter domače
prireditve. Grajski grič je atraktivna točka vseh sprehajalcev, zaradi razgleda in prijetne
okolice. Grad je bil prenovljen v začetku devetdesetih let. Na gradu, na katerega je možno
priti s turističnim vlakcem, peš ali z vzpenjačo, se odvijata odprti kino in muzejska dejavnost.
Ker je Ljubljanski grad srce mesta in njegova najvišja točka, ima velik turistični potencial in
ga bo imel, saj je v neposredni okolici starega mestnega jedra, glavne tržnice, upravnega,
kongresnega, univerzitetnega in poslovnega središča.
Kljub temu, da predstavlja samoumevni turistični cilj, je zame še vedno precej mrtva točka,
saj kljub kavarni in razgledu, po mojem mnenju, razen obiskovalcev, z željo po sprehajanju, s
svojo revno ponudbo, težko privabi tudi take Ljubljančane, ki si želijo še kaj več od
preplačane kave.
Ali kot je cinično povzel g. Gradišnik B. o ponudbi grajskega griča (Delo, 19.8.2006): »Res je
tam še grajski Stolp, ki ponuja pravi razgled, kajti vzdiguje se iznad megle, ampak nanj se je
treba povzpeti po stopnicah in to uporabnikom vzpenjač ne diši.«
Menim, da bi grad po zgledu drugih mestnih gradov, lahko oblikoval svojstveno ponudbo, kot
je npr. muzej o zgodovini razvoja Ljubljane, večnamenske prostore za številne prireditve,
znanstvena in poslovna srečanja, bolj raznoliko in razčlenjeno gostinsko ponudbo, pivnico v
kleti ali stolpu, kavarne in luksuzne restavracije na dvorišču, klubske prostore, trgovinice in
stojnice (morda v srednjeveški izvedbi in ponudbi), v mislih pa imam tudi ponudbo ogleda
ječ.
Od idej o revitalizaciji Stare Ljubljane v začetku devetdesetih let je bilo do danes veliko
narejenega. Poleg trgovske, gostinske in nanjo vezane zabaviščno obogatene ponudbe Stare
Ljubljane, se je realizirala tudi oživitev prometa po Ljubljanici in možnost ogleda s čolnom
ali splavom. Veliko je bilo narejenega za večjo urejenost brežin in gostinsko ponudbo njenih
bregov, med drugim zasaditev vegetacije in dreves, ki poraščajo bregove struge, postavitev
umetniške razstave slik na betonskih koritih struge, organizacija številnih prireditev vezanih
na Ljubljanico (noč na Ljubljanici, tekmovanja v veslanju, spuščanje modelov plovil po reki,
zadnje čase pa tudi obuditev kopanja v reki (zaenkrat le avanturistični turisti), itd.)
(Oblikovanje turistične ponudbe in zasnova dolgoročnega razvoja turizma na območju
Ljubljane, 1995).
Če izpostavim Knafljev prehod, naj omenim, da je bil še deset let nazaj zbirališče klošarjev,
brezdomcev in prestopnikov. Prehod je bil neurejen, zaraščen s travo in grmovjem, klopi so
razpadale, prostor je bil ekonomsko slabo izkoriščen, obratoval je le pub Cutty Sark. Danes je
to prostor eminentnih restavracij, ribje in mehiške, puba in nočnega kluba, ki beleži, zaradi
možnosti uporabe privlačnega in urejenega vrta, vedno poln obisk, še posebej v poletnem
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času, ko postane atraktivno zbirališče turistov, lokalnih prebivalcev in ostalih obiskovalcev. V
prehodu so urejene zelenice, obdane z izbranim in negovanim cvetjem, ter nekatere visoko
cenovne butične trgovine z obutvijo, navtična trgovina in agencije. V obnavljanju pa je tudi
stavba Devetka, v kateri naj bi bile trgovine, kavarna, poslovni prostori in stanovanja po
visokih cenah, vendar je zaradi stečajnega postopka investitorja, prišlo do zaustavitve gradnje.
Pri njeni izgradnji naj bi sodelovala MOL in zasebni vlagatelj.
Prešernov trg, ki je bil petnajst let nazaj tudi priljubljena zbiralna točka ljubljanskih klošarjev
in postopačev, ki so posedali pred Frančiškansko cerkvijo, je danes zelo obljuden kraj in točka
srečanj obiskovalcev, na njem se odvijajo tudi številne prireditve, koncerti, vsak dan pa
turistični vlakec od tam prepelje skupine turistov na ljubljanski grad. Tu pa tam lahko
zagledamo tudi turističnega poštarja na starinskem kolesju, ki deli letake, časopis v angleškem
jeziku, in je atrakcija številnih turistov. Menim da je Prešernov trg, prostor kot tak, primeren
za aktivnosti, ki bodo širše množice informirale o dogodkih, saj se tam zbira največ ljudi,
lahko bi ponudili tudi stojnice s etnografskimi spominki Ljubljane, ali pa kak drug spektakel,
ki bi navdušil obiskovalce, kot so nenavadni poulični nastopi umetnikov ali pa nekaj takega
kot v Londonu, ko so postavili kozo na ulico.
Strinjam se z g. Vregom (Delo; 2007), da bi Prešernov trg, kot kulturno in zgodovinsko ter
družabno srce mesta, lahko na tlakovani površini, namesto parkirišča za taksije ponudil urejen
vodnjak, z možnostjo posedanja. Po preureditvi v elitno veleblagovnico butičnih luksuznih
trgovin, z izbrano trgovinsko ponudbo, kliče tudi privlačna secesijska stavba Centromerkur, ki
je danes nakupovalno mesto cenenih blagovnih artiklov in za turiste meče slabo luč na mesto.
Po mnenju g. Vrega bi lahko spremenili tudi namembnost zgradbe centralne lekarne, v
luksuzno restavracijo s kavarno, kar bi bila po njegovem v nasprotju z lekarno, najbolj
ustrezna rešitev za privabitev obiskovalcev (10.3.2007, Delo: Marko Vreg, Ljubljana – bolna,
razcapana in zaspana).
Več kot očitno pa z najbolj donosno in obiskano središčno lokacijo, žanjeta uspeh z
ustvarjenim prometom, Sladoledni vrt in kavarna Tromostovje na Prešernovem trgu.
Priljubljena gostinska vrtova na odprtem imata odličen sladoled, kavarna Tromostovje, pa
svojim gostom in mimoidočim ponuja različne večerne glasbene prireditve-za ljudi z izbranim
okusom (jazz, etno koncerti itd.).
O eminentnosti kavarne Tromostovje pa govorijo tudi izjemno visoke cene najema lokacije za
obratovanje lokala, za katerega so se potegovali številni ponudniki, ki so morali poleg
zagotovila plačila najemnine, k razpisani ponudbi predložiti tudi kulturni program. Samo za
primerjavo, za petletni najem naj bi ponudniki leta 2007, odšteli 400 000 evrov, kar je okoli
štirikrat več kot na razpisu pred štirimi leti (Žolnar, Delo, 2007). Menim, da slednje samo po
sebi govori o pomembnosti in privlačnosti omenjene lokacije starega mestnega jedra, saj se
najemnikom postavitev kavarne očitno izplača, ker je na račun lokalnih kot tujih obiskovalcev
dobičkonosna.
Sama vrednost lokacije je določena z »naravo« območja, dostopnostjo, infrastrukturno
opremljenostjo in kvaliteto prostora. Temu primerno se zemljišču dodelita namembnost in
cena. Cena se spreminja tudi glede na načrtovano ohranjanje kakovosti oziroma vrednosti
zemljišča ter njegovih izboljšav (Christensen, 1999).
Trubarjeva ulica je tekom zadnjih deset let tudi doživela razcvet trgovin, saj trgovine poleg
bio prehrane in začimb, ponujajo vse vrste ur, obutve in oblačil, tudi cigarnico.
Vendar predvidevam, da bo s časom, želja po zabavi, druženju in prireditvah v okviru
gostinske dejavnosti nadomestila potrošniško težnjo in mrzlično nakupovalno terapijo,
sodobnega človeka. Ali kot je zapisal g. Mužič (Delo, 22.8.2006): »Moda išče zunanjega
sovražnika. Ne samo da ljudje vse več potujejo, zdaj pred modo in izkazovanje socialnega
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statusa postavljajo tudi zabavo. Da niti ne govorimo o pretiranem zapravljanju za mobilno
telefonijo. Na ulici Oxford Street je že več trgovin, ki ponujajo mobilne telefone kot obutev.
Komu mar za modo!«.
Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnega fonda se izboljša javna podoba mesta
in dviguje kakovost življenja v njem. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča celovitejši
gospodarski razvoj, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu
kongresov v mestu in v njegovi poslovni zanimivosti. To je osnova, da se mestno jedro začne
prebujati in odpirati navzven, saj postane ambientalno privlačno za bivanje, trgovske,
gostinske, poslovne, turistične idr. dejavnosti. Fizična prenova skupaj s promocijo mestnega
središča in njegove ponudbe, prirejanjem zabavnih in drugih dogodkov, privablja prebivalce
in obiskovalce v mestno središče. Ko mestno prebivalstvo zaživi z mestom, so očitno
oblikovani privlačni mestni pogoji, tudi za oblikovanje ostalih dejavnosti; na primer turizma,
ki dodatno pospešuje, spodbuja mestno prenovo, obnovo in revitalizacijo v vseh mestnih
sferah: trgovini, gostinstvu, izobraževanju, prometu, poslovnem življenju, bančništvu,
znanstvenem področju, družbenem življenju, to pa se odraža v povečanem mestnem utripu.
Ena izmed tovrstnih akcij je »Ljubljana – moje mesto«, v kateri se je pri 270 spomeniško
pomembnih stavbah sofinanciralo obnovo streh in pročelij, preuredilo vrsto ulic in trgov, ki so
prilagojeni tudi za gibanje invalidov, sofinanciralo veliko število kulturnih prireditev, ki
privabljajo veliko ljudi v mesto in dajejo mestu videz vitalnosti itd.
Ključni problemi pa vendar še vedno ostajajo: odmiranje trgovine, staranje prebivalstva,
majhno število otrok, prometna neurejenost, slabo vzdrževanje parkov in javnih površin in
prav za reševanje vseh teh problemov so bili pripravljeni predlagani ukrepi. Na področju
prometa je treba mestno središče narediti bolj dostopno, predvsem z izboljšanjem javnega
mestnega prometa s spremembami poteka prog, z večjo frekvenco voženj avtobusov, z
uvedbo mini-busov, s spremenjenim načinom plačevanja z uvedbo conskih, dnevnih,
tedenskih vozovnic. S tako spremenjenim javnim prometom, dobro promocijo le-tega in
hkratnim izvajanjem prometnega reda bi zmanjšali osebni promet in prenatrpanost z vozili.
Hkrati bi morali izboljšati pretočnost prometa z enosmernimi ulicami in mestno središče
vseeno narediti bolj dostopno tudi za obiskovalce z osebnimi avtomobili. Zgraditi bi morali
garaže z več parkirnimi mesti, pri katerih bi morali zagotoviti tudi večjo frekvenco izmenjav
parkiranja. Trgovine bi s tem postale prometno bolj dostopne, vendar bi morali tudi na
področju trgovine marsikaj spremeniti. Trgovcem bi morali pomagati, da bi se povezovali
med seboj, se dogovorili za enoten delovni čas, tudi kakšen dan zvečer in ob koncu tedna,
izvajali skupno promocijo in se pri tem povezovali tudi z gostinci in kulturniki.
Mestno središče mora postati privlačen prostor tako za bivanje kot tudi za druženje in
nakupovanje. Z vidika prepoznavnosti mesta bi morali podpirati lastne blagovne znamke in
seveda, glede na kulturno varstveni pomen prostora mestnega središča, tudi boljše blagovne
znamke. Potrebna bi bila specializacija in diferenciacija posameznih ulic ter povečanje
nekomercialnih prireditev in festivalov. Konkretno bi bilo potrebno bolj poskrbeti za
vzdrževanje javnih površin in parkov in umakniti smetnjake in parkirane avtomobile, da ne
bodo več kazili podobe najbolj dragocenih in lepih historičnih predelov mesta. Z namenom
priseljevanja mladih družin v mestno središče, je potrebno boljše vzdrževanje parkov, njihove
posodobitve in oprema s kakovostnimi otroškimi igrali. Nadaljevati in nadgraditi je treba tudi
obstoječe programe subvencioniranja obnove historičnih objektov.
Pomembna ugotovitev vseh sodelujočih v projektu je bila tudi, da bi morala prenova reurbanizacija mestnega središča postati osrednji mestni projekt, pri katerem bi povezano
sodelovala tako javna podjetja kot celotna mestna uprava, zagotovljene pa bi morale biti tudi
finančne investicije. MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 do 50 odstotkov,
za stavbe, ki so razglašene za arhitekturno dediščino, kulturno dediščino ali obravnavane sv
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sklopu projekta Ljubljana moje mesto. Za zagotavljanje »zdravega mestnega organizma«, je
potrebno upoštevati tudi želje in potrebe meščanov, trgovcev, lastnikov lokalov, oz. vseh v
mestu delujočih. Spodbujati bi bilo treba njihovo sodelovanje pri mestnem načrtovanju, ki bi
bilo obenem konstantno v pripravljenosti k prilagajanju na spreminjajoče se vrednote,
življenjske trende, stile. Le tako bi bil razvoj mestnega središča kakovostno naravnan in
prebivalstvo zadovoljno (http://ppmol.org/urbanizem5/index2.html).

7. SKLEP
Mesta, urbani prostor strnjene poselitve, delovanja in bivanja (človeške) družbene skupnosti,
so kot mozaik, sestavljen iz dopolnjujočih se delcev, ki so (zrcalo) dediščina preteklosti in
sedanjih urbanih razvojnih procesov. Vsako mesto je uniformni organizem, s sebi lastno
identiteto in značajem, ki je podvržen spremembam in delovanju sodobne družbe.
Spreminjanje načina življenja, ekonomski razvoj, motorizacija in globalizacija so povzročili
praznjenje mestnih središč, selitev industrijskih, trgovskih, stanovanjskih in poslovnih
dejavnosti in s tem širitev mestnega prostora na obrobje. Zamiranje starih historičnih jeder je
narekovalo razvoj reurbanizacijskih instrumentov, s pomočjo katerih bi mestna središča
ponovno preoblikovali v bivanjska, ter za razvoj dejavnosti atraktivna okolja.
Fizična prenova se je razširila v kompleksno revitalizacijo starih mestnih jeder, kar je začelo
vključevati demografske ukrepe v zvezi s starostno sestavo prebivalstva, posege v socialno
ekonomsko sestavo prebivalstva, s ciljem uveljavljanja višje dohodkovne skupine ljudi, ki bi
bili boljši potrošniki privlačno opremljenih, revitaliziranih mestnih središč. Poleg
demografskih posegov v mestni prostor, sama revitalizacija zajame tudi urejanje prometa v
mestih, povečevanje peš con, prizadevanja za izboljšanje kvalitete okolja (zrak, voda,
rastlinje) in estetsko mestno podobo. Reurbanizacijski posegi so s pomočjo krepitve turistične
vloge revitaliziranih historičnih mestnih jeder, zagotovili velik pomen kvaliteti mestnega
okolja.
Mesta, ki so bila zaradi svoje zgodovinsko kulturne dediščine že od nekdaj privlačna za obisk,
so začela svoje kvalitete tržiti in razvila mestni turizem. Povečana turistična dejavnost v
mestnem okolju, ki narekuje razvoj spremljevalnih dejavnosti (gostinskih, hotelskih,
rekreacijskih, poslovnih, zdravstvenih, znanstvenih, oskrbnih, kulturnih, trgovskih) zagotavlja
s povečano turistično potrošnjo mestni razvoj.
Turizem, po mojem mnenju vpliva na revitalizacijo mestnega središča in mestni razvoj, s tem
ko pospeši izgradnjo in izboljšave tiste infrastrukture (trgovin, restavracij, javnega prometa
itd.), ki je namenjena tako bivanju domačega prebivalstva kot tudi turistu. Z vse bolj zanimivo
in raznovrstno trgovsko, gostinsko, kulturno, zabavno, izobraževalno, zdravstveno, in drugo
oskrbno ponudbo, ki je potrebna za zadovoljevanje potreb turista, mestni prostor postane
prijetno in privlačno okolje za bivanje. Na to kažejo nekateri novi stanovanjski kompleksi na
Čopovi, Prulah in Poljanah, prenavljajo pa se tudi stanovanjske stavbe v samem starem jedru.
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Ljubljana je mesto, ki se tako kot ostala mesta spopada s problemom zamiranja mestnega
središča. V zadnjem času se utrip v mestno središče ponovno vrača, tudi na račun prihoda
specifičnih trgovskih dejavnosti, gostinstva, turizma, poslovnih in finančnih institucij.
Ker je bilo veliko narejenega za fizično prenovo in privlačnost mestnega okolja, poleg tega pa
se je mestu vrnil kulturni in zabaviščni moment, z načrtovanjem številnih prireditev,
koncertov, dogodkov, je mestno središče postalo privlačno za različne socialno demografske
skupine, od poslovnežev, mladih družin do mladih samskih ljudi. Atraktivnost prostora znova
in znova privablja tudi nove investitorje ter številne dejavnosti. Ponudba se povečuje tam kjer
je povpraševanje in kjer so potrošniki.
Mesto Ljubljana vsako leto beleži povečan turistični obisk, skupaj s povečano turistično
potrošnjo. Povečan turistični promet narekuje povečevanje namestitvenih kapacitet, hotelov in
ostalih spremljevalnih gostinskih obratov. Ker je turist tudi potrošnik, se je v mestnem
središču pojavil niz trgovinic s specifično turistično ponudbo, poleg visoko kvalitetnih
butičnih tekstilnih in obutvenih trgovin. Čedalje več je gostinske ponudbe (internacionalnih
restavracij, barov, kavarn, slaščičarn itd.), raznovrstnih prireditev, koncertov in uličnih
spektaklov.
Ker je mestno središče Ljubljane majhnega formata, lahko prehodno, sistem ozkih ulic pa
onemogoča pretočnost motornih vozil, ob enem pa so vozila okolju neprijazna, so se mestne
oblasti odločile za razširitev območja zaprtega za motorni promet. Ukrep je z vidika
obiskovalcev pozitiven, saj imajo več možnosti za neoteženo nakupovanje, sprehajanje in
opazovanje mestnih zanimivosti, poleg tega pa ugodno vpliva na okoljske in bivanjske
razmere. Menim da ima s tem Ljubljana dobre potencialne možnosti za razvoj pravih
nakupovalnih ulic z distinktivno trgovsko, servisno in gostinsko ponudbo.
Kljub temu mesto Ljubljana čakajo številni izzivi, med drugim reševanje prometne
problematike, ki zadeva tako izboljšave v javnem potniškem prometu in dostopnosti, kot
gradnji parkirnih prostorov in garaž na obrobju mesta. Veliko stanovanj v mestnem središču
je praznih, še vedno je precej ostarelega prebivalstva, ki težko vzdržuje stavbni fond.
Nadaljnji problem so stroški najemnin, ki jih mnogi gostinci in trgovci težko pokrijejo,
neustrezni so tudi odpiralni časi. Več bi bilo lahko tipične slovenske in tudi raznolike
gostinske ponudbe in tradicionalnih obrtnih izdelkov v prodaji, ki so obenem dobra tržna
znamka in reklama mesta Ljubljane. Obiskovalci in uporabniki mestnega prostora pogrešajo
nočno življenje, diskoteke, ki na žalost niso vedno združljive s stanovanjsko izrabo mestnega
prostora. Predvsem bo potrebna dodatna diferenciacija mestne ponudbe, glede na raznovrstne
življenjsko-stilske usmeritve obiskovalcev kot tudi lokalnih prebivalcev, poudarek na kvaliteti
in organizaciji različnih javnih prireditev. Nadaljnji razvoj mesta Ljubljane vidim
optimistično.

SUMMARY
Cities, places of dense urban settlement and human activity, can be compared to a puzzle,
comprised of pieces, which mirror the past heritage and present urban development processes.
Every city with it's unique identity acts like an uniform organism, but being sensitive to
everyday human activity, it undergoes a constant change.
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Economic development, changed way of living, motorization and globalization resulted in
vacating city cores, together with industry, business, retail, and housing stock replacement out
from city centers into the suburbs. Decaying old historic centres entailed a development of
reurbanisation instruments, by which city cores could again be transformed into attractive
environment, appropriate for living and other activities.
The physical renewal of old city cores amplified to a complex revitalization process, leading
to demographical interventions and arrangements, which included changing of age structure,
social and economic status of residents in order to bring back the people of different age,
higher incomes and to make a city center a more lively place. Not only demographical
changes, but also improvement of traffic and environmental conditions, were a subject of
revitalization process. Ensuring the quality of urban environment became an important subject
in reshaping the decaying city cores into a place made more liveable and attractive not only to
residents but also for tourists.
The cities, attractive for visit due to their unique cultural and historical heritage, begun to
market city attractions by developing city tourism. Increasing tourist activity in urban
environment contributes to a development of supplementary industries, (such as catering,
hotel industry, recreational, business, medical, educational, cultural and other services)
making tourist consumption grow and in turn brings prosperity to the city.
In my belief tourism plays an important role in urban revitalization because it includes and
facilitates the construction and improvement of infrastructure (shops, restaurants, public
traffic,) provided for residents and tourists. Rendering services such as retail, catering,
cultural, medical, entertainment services, become more differenciated and numerous to satisfy
the needs of a tourist and then again making an urban place more attractive for residents to
live in. This has been shown by the growing number of new dwelling complexes nearby
Ljubljana's center.
Just like other big cities, Ljubljana is also encountering a problem of decaying city core. In
the last couple of years the pulse is coming back to Ljubljana's center, also due to
reappearance of specific retail, catering, tourist, business and financial services and
institutions.
Thanks to the improvement of urban environment and physical urban renewal, city got back
it’s entertainment and cultural pulse. Numerous new activities, concerts, happenings and
spectacles are attracting various groups of people, including young families, single people,
businessmen bohems and also new investors and services back to city center. The presence of
supply is greater where there are consumers and constant demand.
Each year the city of Ljubljana registers an increased tourist attendance, together with
growing tourist consumption. Increased tourist trade demands a need for new or amplified
accommodation capacities, hotels and other accompanying catering facilities. Since every
tourist is a consumer, number of tourist oriented shops opened in Ljubljana’s center among
high quality, butique trade in textile and shoes products. There a significance of recent
catering supply (international restaurants, bars, caffees, sweetshops), various happenings,
concerts, events.
The city also made some improvements in traffic conditions when banning traffic from some
parts of city center in order to prevent pollution, riot, and traffic congestion and making more
space for pedestrians. People can now move more freely, shop, stroll around and admire city’s
attractions. Another positive aspect of this measurement is also in making city center a more
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liveable place. I think Ljubljana has a potential to offer lively streets with developed and
distinctive retail, service and catering industry.
Despite all that Ljubljana still has some unsolved issues to take care of, considering prevailing
traffic conditions which include public traffic services and accessibility, the construction of
parking lots nearby the city center. Some of the dwellings in center are empty or house elder
people who cannot afford to upkeep and service apartments of their old housing stock. Not all
personnel employed in catering or retail can afford high rent costs, there is also a problem
regarding the opening hours of shops and catering services. Catering industry should also
have more typical Slovene cuisine on menu and retail industry an offer of traditional craft
products at market, which in turn make a good city promotion products. Visitors lack night
life in Ljubljana with discos, which are not always combinable with residential use of urban
space. Further differentiation of city’s offer will be required, including an organization of
quality public events, to satisfy every visitors request. I look positively at Ljubljana’s
development.
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