
 
VABILO 

 

Spoštovani, Vabimo vas na sestanek poslovnih akterjev mestnega središča Koper, ki bo  

v ponedeljek, 22.11.2010, s pričetkom ob 13.00 uri, 

Pretorska palača, Titov trg, Koper. 

 

Namen srečanja: spodbuditi trgovce in ostale ponudnike storitev v mestnem 

središču Kopra k soustvarjanju in izrabi poslovnih priložnosti, v okviru TCM - 

upravljanja z mestnim središčem. 

 

V uvodnem delu bodo predstavljeni rezultati aktivnosti v okviru projekta Innocite. Sledila 

bo  predstavitev primera dobre prakse iz mesta Hollabrunn v Avstriji, kjer poslovni 

akterji mestnega središča in občina  že dolgo sodelujejo in pri tem dosegajo zelo dobre 

rezultate. Ob koncu prvega dela srečanja bo predstavnica MO Koper predstavila 

aktivnosti občine na področju upravljanja z mestnim središčem.  

V drugem delu bomo predstavili osnutek programa bodočih aktivnosti in prioritetnih 

projektov TCM, ki naj bi pripomogli k temu, da bo mestno središče bolj primerno za 

poslovanje in s tem tudi bolj za privlačno za bivanje in turiste. Osredotočili se bomo 

predvsem na priložnosti, ki jih prinaša v naslednjem letu bistveno večji obisk turistov s 

potniških ladij. V tem delu bodo imeli udeleženci priložnost, da v diskusiji prispevajo 

svoje predloge in poglede na predstavljene predloge. 

 

DNEVNI RED 
13.00    Otvoritev srečanja         

13.10 – 13.30  Predstavitev dosedanjih aktivnosti v okviru projekta Innocite  

13.30 – 14.20              Predstavitev primera dobre prakse: Hollabrun 

14.20 – 14.40  Pregled aktivnosti MO Koper  

 

14.40 -  15.00             Odmor                             

 

15.00 -  15.30          Program aktivnosti: Vzpostavitev organizacije trgovcev/   

                                    poslovnih akterjev, Prioritetni ukrepi in projekti,  

15.30 – 16.00  Diskusija   

16.00 – 16.15  Zaključek       

 

Prosimo, da udeležbo potrdite do srede, 17.11., po e-pošti: info@rrc-kp.si ali po 

telefonu na 663 75 85. 

Vljudno vabljeni! 

 

Koordinator projekta:      Za MO Koper 

Slavko Mezek       Jana Tolja 

mailto:info@rrc-kp.si


 

 

KAJ SE BO DOGAJALO NA SREČANJU 
       

         

Predstavitev projekta         

Slavko Mezek bo predstavil projekt Innocite, njegove cilje, aktivnosti, dosežene rezultate,  

rezultate pilotnega projekta za območje mesta Koper, vključno z rezultati ankete, 

izvedene med trgovci in ostalimi poslovneži v mestnem središču Koper.   

 

Predstavitev primera dobre prakse: Dr. Manfred Breindl, Hollabrunn, Avstrija  

Dr. Manfred Breindl, menedžer mestnega središča  Hollabrun/Avstrija in lastnik Agencije 

za marketing MBC Communications, bo predstavil uspešen primer sodelovanja trgovcev, 

mestnih oblasti in ostalih akterjev pri marketingu mesta in ustvarjanju pogojev za njihovo 

uspešno poslovanje v mestnem središču. Sodelovanje traja že več kot 15 let, rezultati 

skupnega dela so impresivni, saj je v tem času mesto okrepilo svojo trgovsko vlogo na 

regionalni ravni, ne glede na to, da se nahaja blizu Dunaja z izjemno bogato trgovsko 

ponudbo. Predstavil bo model organiziranosti, financiranja ter aktivnosti, ki jih izvajajo. 

    

Pregled aktivnosti MO Koper – Jana Tolja, Tamara Kozlovič, MO Koper 

Predstavnica MO Koper bo predstavila program aktivnosti, ki jih izvaja Turistična 

organizacija Koper TOK-TIC. Izpostavila bo tiste, ki pomenijo priložnost v poslovnem 

smislu za trgovce in ostale ponudnike storitev v mestu. Predstavila bo program obiska 

potniških ladij v l.2011 in izpostavila problem ponudbe za te enodnevne turiste. 

 

Odmor 

 

Priprava programa aktivnosti 

Obravnavana bo pobuda za vzpostavitev stukture trajnega sodelovanja med trgovci in 

podjetniki ter MO Koper pri upravljanju z mestnim središčem.   Identificirani bodo tisti 

trgovci/poslovneži, ki so zainteresirani za aktivnejše sodelovanje, predlagano bo 

oblikovanje iniciativnega odbora za ustanovitev ustreznega združenja/sekcije. 

Predstavljen bo osnutek programa s projekti, ki bi jih izvedli v začetnem obdobju, 

predvsem tistih, ki bodo usmerjeni v ponudbo za turiste s potniških ladij in bi jih bilo 

mogoče izvesti v l.2011. Prisotni bodo prispevali svoja mnenja, poglede in predloge. 

   

 

Zaključek 

Povzeli bomo ključne ugotovitve delavnice in se dogovorili, kako bomo nadaljevali delo.  

 

   


