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Uredi obrazec

Št. odgovorov: 236
Pokaži vse odzive

Objavi analitične podatke

Povzetek
[Slika]

SPLOŠNO
Menite, da so Jesenice kot mesto prepoznavno v Sloveniji?
Da

180

76.6 %

Ne

55

23.4 %

23,4%

76,6%

Po čem so po vašem mnenju Jesenice najbolj prepoznavne?

a) po fužinar…
b) po hokeju
c) po gospod…
d) po dogodki…
e) po narcisah
f) po Muzejsk…
Drugi
0

50

100

150

200

a) po fužinarstvu in železarstvu

184

78.3 %
88.1 %

b) po hokeju

207

c) po gospodarstvu

7

3%

d) po dogodkih (festivali, športni, kulturni, glasbeni in drugi dogodki,...)

8

3.4 %

e) po narcisah

99

42.1 %

f) po Muzejskem območju Stara Sava

6

2.6 %

Drugi

25

10.6 %

Ali spremljate komunikacijske kanale Občine Jesenice in TIC Jesenice (spletna stran, Facebook, Jeseniške
novice, Radio Triglav)?

30,2%

69,8%

Da

164

69.8 %

Ne

71

30.2 %
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Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, kje običajno dobite največ informacij o dogodkih na
Jesenicah?

a) na spletni…
b) na spletni…
c) Facebook…
d) Facebook…
e) Jeseniške…
f) Radio Triglav
Drugi
0

25

50

75

100

a) na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si)

38

16.2 %

b) na spletni strani TIC Jesenice (turizem.jesenice.si)

10

4.3 %

c) Facebook Občine Jesenice (fb.me/obcinajesenice)

62

26.4 %

d) Facebook TIC Jesenice (fb.me/ticjesenice)

21

8.9 %

e) Jeseniške novice

124

52.8 %

f) Radio Triglav

68

28.9 %

Drugi

33

14 %

Katera izmed spodaj naštetih lokacij po vašem mnenju sodi med najbolj obiskana območja mesta Jesenice,
vendar ne zaradi lokacije prebivanja?

a) Nakupoval…
b) Območje Z…
c) Spominski…
d) Center II
e) Območje Ž…
f) Lokacija ne…
g) Športni pa…
h) Trg Toneta…
i) Nakupovaln…
j) Muzejsko o…
Drugi
0

30

60

90

120

a) Nakupovalno središče Mercator

130

55.3 %

b) Območje Zdravstvenega doma

58

24.7 %

c) Spominski park

4

1.7 %

d) Center II

3

1.3 %

e) Območje Železniške postaje in bivše "Murke"

23

9.8 %

f) Lokacija nekdanje Tržnice nad bivšo "Murko"

2

0.9 %

g) Športni park Podmežakla

94

40 %

h) Trg Toneta Čufarja

88

37.4 %

i) Nakupovalni center Špar

103

43.8 %

j) Muzejsko območje Stara Sava

36

15.3 %

Drugi

7

3%
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NAMEN OBISKA MESTA
Kolikokrat prihajate v mesto – oziroma greste »na Jesenice«?
23,4%

a) vsak dan

152

64.7 %

b) nekajkrat na teden

55

23.4 %

c) nekajkrat na mesec

21

8.9 %

d) nekajkrat na leto

7

3%

e) nikoli

0

0%

64,7%

S kakšnim namenom največkrat obiščete mesto Jesenice?

a) sem obi…
b) sem upo…
c) sem upo…
d) sem upo…
e) sem upo…
f) sem zapo…
g) sem obč…
h) sem red…
i) sem obis…
j) sem obč…
k) sem star…
l) obiskuje…
0

25

50

75

100

a) sem obiskovalec/ka kulturnih in športnih dogodkov

30

12.8
%

b) sem uporabnik/ca storitev ustanov, kjer urejam administrativne zadeve (Občina, Upravna enota, sodišče, Center za socialno delo,…)

33

14
%

c) sem uporabnik/ca storitev drugih javnih ustanov (knjižnica, gledališče, muzej, zdravstveni dom, bolnica,…)

68

28.9
%

d) sem uporabnik/ca storitev podjetij in trgovin

78

33.2
%

e) sem uporabnik/ca gostinskih lokalov

26

11.1
%

f) sem zaposlen/a ali šolajoč/a

104

44.3
%

g) sem občasni/a sprehajalec/ka

9

3.8
%

h) sem redni/a sprehajalec/ka

11

4.7
%

i) sem obiskovalec/ka sobotne mestne tržnice

15

6.4
%

j) sem občan/ka s stalnim bivališčem na območju mesta

86

36.6
%

k) sem starš otroka, ki obiskuje šolo ali obšolsko dejavnost v mestu

13

5.5
%

l) obiskujem sorodnike, prijatelje, znance, ki živijo v mestu

29

12.3
%

Kako najpogosteje prijahate v mestno središče?
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a) z avtomobilom

163

69.4 %

b) z avtobusom

46

19.6 %

c) s kolesom

17

7.2 %

d) peš

85

36.2 %

Ali ste uporabnik/ca javnega mestnega potniškega prometa - avtobusa?
Da

57

24.3 %

Ne

178

75.7 %

75,7%

24,3%

Ali ste uporabnik/ca mestnega brezplačnega kolesarskega sistema za izposojo mestnih koles – JeseNICE
bikes?
Da

8

3.4 %

Ne

227

96.6 %

96,6%

Če niste uporabnik kolesarskega sistema "JeseNICE bikes", ali bi ga uporabljali če:

23%
41,7%

29,4%

a) bi bilo več lokacij za izposojo koles

69

29.4 %

b) bi bila kolesarska steza speljana skozi celotno mesto

98

41.7 %

c) bila na voljo drugačna kolesa

14

6%

Drugi

54

23 %

Kje parkirate, kadar se v mesto pripeljete z avtomobilom?

34,5%

63,4%

a) na parkirišču, ki pripada določenim trgovinam oz. javnih ustanovam

149

63.4 %

b) na označenem javnem parkirišču

81

34.5 %

c) kjer je možno (pločnik, zelenica, javna površina,…)

5

2.1 %
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Kaj vas najbolj pritegne v mesto med tednom?

a) gostinski l…
b) trgovine
c) mestna knj…
d) mestna trž…
e) kulturni, za…
f) javna upra…
g) izobražev…
Drugi
0

35

70

105

…

a) gostinski lokali

45

19.1 %

b) trgovine

143

60.9 %

c) mestna knjižnica

43

18.3 %

d) mestna tržnica

5

2.1 %

e) kulturni, zabavni, športni dogodki

40

17 %

f) javna uprava (urejanja administrativnih stvari)

22

9.4 %

g) izobraževanje

50

21.3 %

Drugi

16

6.8 %

Kaj vas najbolj pritegne v mesto med vikendom?

a) gostinski l…
b) trgovine
c) mestna knj…
d) mestna trž…

a) gostinski lokali

68

28.9 %

b) trgovine

106

45.1 %

c) mestna knjižnica

16

6.8 %

d) mestna tržnica

25

10.6 %

e) kulturni, zabavni, športni dogodki

75

31.9 %

f) izobraževanje

3

1.3 %

Drugi

34

14.5 %

e) kulturni, za…
f) izobraževa…
Drugi
0

25

50

75

100

Katere prireditve najpogosteje obiskujete v mestu?

a) prireditve…
b) prireditve…
c) sezonske…
d) mestno trž…
Drugi
0

30

60

90

120

a) prireditve na prostem (npr. na Stari Savi, prireditve na Trgu Toneta Čufarja, v Športnem parku Podmežakla, …)

129

54.9 %

b) prireditve v Knjižnici, Gledališču, Kolpernu, Doliku,…

63

26.8 %

c) sezonske sejme (Jožefov sejem, eko tržnica, sejmi v decembru, …)

96

40.9 %

d) mestno tržnico

35

14.9 %

Drugi

35

14.9 %

Ste zadovoljni s ponudbo malih trgovin, gostinskih lokalov in drugih storitev v mestu?

6 od 23

Da

141

60 %

Ne

94

40 %

Če ste odgovorili z »NE«, povejte zakaj ne?
premalo izbire
Premalo dogajanja
/
Premalo izbire
premajhna ponudba
Premalo raznovrstnih ponudnikov, zlasti osebne storitve, odsotnost obrtnikov
Premalo raznolikosti v ponudbi
Premalo trgovin in ostalih ponudnikov.
Premalo ponudbe, premalo prireditev čez dan za najmlajše stere od cca 1leta dalje, ali so te prireditve zelo pozno, je že tema...
po 22 uri so Jesenice mesto duhov. Lokali ne delajo, tisti kateri še delajo so obupni, malih trgovin je vedno manj...pri gimnaziji
Jesenice je vedno bila trgovina v bližini, sedaj je prva Tuš pa ŽP..
pomanjkanje obrtnikov, slaba ponudba trgovin, slaba gostinska ponudba
Preveč klasično - gostinci brez idej s ponudbo, male trgovine nespecifične.
Saj jih skoraj ni več stare propadajo.
Malo izbire
Ker jih ni!
Premalo restavracij
ni izbire
Enolična ponudba
Jih je premalo oziroma ni konkurenčne ponudbe
premalo jih je
Premalo ljudi verjetno zaradi slabih finančnih situacij
same pekarne in kebabđinice
Lokacija na neprimernem mestu z malo parkirnih mest.
ni dovolj ponudbe
posledično so majhne trgovince predrage čeprav imajo kvalitetno izbiro,gostinskih lokalov-bufetov je preveč
Ker jih ni, če pa že so pa lastnikom peša komunikacija.
Na tem podrocju bi se dalo marsikaj narediti.
Premalo trgovin, tiste, ki so, so neuporabne
Razen kafičev in frizerjev drugega sploh ni!
Manjka dobra restavracija
večina trgovin v mestnem jedru je zaprtih
trgovin skorajda ni, v lokale ne zahajam
Ker ni veliko lokalov kjer bi stregli samo pijaco(nor. News caffee, TEAter). Pa delajo samo do 22. Med vikendi pa samo do 23.
Preveč restavracij s hitro prehrano, težko najdeš restavracijo s kvalitetno hrano.
Premalo ponudbe
Dostop do "malih trgovin" je večinoma otežen (parkiranje ipd.).
Premalo dobrih lokalov/restavracij..., premalo izbire glede oblacil in obutve, in pa tudi nimamo dobrih kozmeticnih salonov oz.velneskih
centrov sploh nimamo
Malih trgovin je premalo.
Premalo dogodkov v lokalih (ziva glasba)
Ker je premalo dogodkov za mlade, trgovska ponudba je slaba.
Male trgovine ja, lokali ne ker ni noben primeren za mlade razen the club ki se je nedavno odpru in teater pa še ta je za penzionerje.
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ker so vse male trgovinice pozaprli zaradi velikih
Trgovine za moj okus ne ponujajo dovolj
Premalo raznolikosti.
prenalo raznolike ponudbe
Ne ponujajo ničesar, kar bi bilo možno kupiti tudi drugje.
omejen asortiman, vidi se, da smo revno mesto... pojdite v BTC, pa vam bo jasno kaj vse manjka... ali pa v stari del Ljubljane, ki je
večinoma zaprt za promet in se sprehodite
Razen Čufarjevega trga in Ejga, so lokali razsejani po mestu na lokacijah, ki ne ustvarjajo prijetnega mestnega vzdušja, primer je lokal
na tržnici, ki bi veliko bolje služil namenu druženja in javnega življenja neposredno na trgu na Stari Savi - ta je žal popolnoma mrtev.
nn
Ko se navadiš na eno trgovino ali lokal se ta običajno tudi hitro zapre. Predvsem gostilne na začetku imajo še dobro ponudbo
prehrane, ščasoma pa se pokvarijo in je hrana neokusna, porcije se zmanjšajo, cene povečajo. Trgovine preživijo samo v centrihmercator, spar pa še tam se zapirajo. Primer Mass, primer Pastel pri Gimnaziji...
Pogrešam kavarno na Stari Savi.
Zelo slaba ponudba
Zato ker imajo vsi nesramno obnasanje ter cistoca jim ni na prvem mestu
TIC je za vikend zaprt! Kebaba ne jem, očal ne kupujem vsak teden. Ni dobro založene trgovine z elektrotehničim materialom.
premalo raznolika, preveč razdrobljeno
Odgovor se nanaša predvsem na ponudbo malih trgovin, saj teh praktično ni.
zelo zaželena bi bila trgovinica tipa Meta Radovljica ali Dobra misel Lesce
neurejenost, ceneno potrošništvo, nekakovostne storitve in ponudba, lokali so neurejeni oziroma ne vabijo s svojo urejenostjo, ni
zelenja, ....
Obratovalni čas gostinskih lokalov je prekratek, male trgovine predrage in slab asortiman, ...
Na žalost male trgovine pogosto propadejo
Ponudba je premajhna. Seveda pa je razumljivo, da je na Jesenicah s takim poslom težko preživeti, saj imajo na obrobju mesta hudo
konkurenco večjih trgovskih centrov.
Preslaba in premalo raznolika ponudba
premalo izbire, zato gremo raje v večje nakupne centre
premalo takšnih lokalov, kamor bi se z užitkom usedel; slaba ponudba, trgovine čisto neprimerne
Zelo slaba kvaliteta hrane
Lahko bi bili več gostinskih lokalov.
TRŽITI BI MORALI VE4Č DOMA PRIDELANE HRANE, NI DOVOLJ SAMO SOBOTNA ODPRTOST TRŽNICE, TEMVEČ BI MORALA
BITI ODPRTA TUDI V PETKIH IN TO DO VEČERA
slaba gostinska ponudba
premalo obrtnikov in malih trgovin
Premalo slovenskih stvari
Mesto ne slovi po njih, tako da se jih niti ne zavedam.
ker se notri nahajajo samo narkomani
nezanimiva ponudba
Slaba kavaliteta postrežbe, hrane in pijače(razen gostilnice nasproti železniške postaje-se ne spomnim imena).
Lokali se nekako še obdržijo, za male trgovine pa je očitno kar težko, glede na to, da odpirajo in zapirajo svoja vrata vsakih nekaj
mesecev. Škoda, morda bi prav prišli kakšni programi za spodbujanje malih podjetnikov?
POMANJKANJE KVALITETNIH IZKUŠENJ
premalo restavracij
Ni velike ponudbe

Menite, da ste dovolj seznanjeni s ponudbo malih trgovin, gostinskih lokalov in drugih storitev, ki se nahajajo
v mestu?
53,2%

46,8%

Da

110

46.8 %

Ne

125

53.2 %

8 od 23

Bi bili uporabnik spletne strani kjer bi lahko dostopali do informacij, kot so: ponudba gostinskih lokalov in
malih trgovin v mestu, aktualne akcije in popusti, aktualna dogajanja v mestu, ponudba praznih poslovnih
prostorov v mestu, …?
Da

191

81.3 %

Ne

44

18.7 %

18,7%

81,3%

Bi bili uporabnik aplikacije, ki bi vas obveščala o dnevnem dogajanju v mestu, aktualnih akcijah ponudnikov
izdelkov in storitev, ki se nahajajo v mestu, ponudbi praznih poslovnih prostorov v mestu, …?

30,6%

Da

163

69.4 %

Ne

72

30.6 %

69,4%

Bi uporabljali kartico ugodnosti »Gost Jesenic«, ki bi jo lahko koristili pri določenih ponudnikih izdelkov in
storitev?
Da

188

80 %

Ne

47

20 %

20%

80%

Kateri način nakupovanja (hrane, oblačil, knjig, igrač, …) vam je bližji?

61,3%

38,7%

a) nakupovanje v manjših specializiranih prodajalnah

91

38.7 %

b) nakupovanje v nakupovalnih centrih

144

61.3 %

dogajanjem v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

41

17.4 %

zelo slabo

slabo

60

25.5 %

slabo

nekaj srednjega

109

46.4 %

dobro

23

9.8 %

odlično

2

0.9 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

25

50

75

100
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dnevnim dogajanjem v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

56

23.8 %

zelo slabo

slabo

86

36.6 %

slabo

nekaj srednjega

82

34.9 %

dobro

10

4.3 %

odlično

1

0.4 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

20

40

60

80

nočnim dogajanjem v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

98

41.7 %

zelo slabo

slabo

77

32.8 %

slabo

nekaj srednjega

47

20 %

dobro

9

3.8 %

odlično

4

1.7 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

20

40

60

80

prometno ureditvijo v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

19

8.1 %

zelo slabo

slabo

36

15.3 %

slabo

nekaj srednjega

106

45.1 %

dobro

59

25.1 %

odlično

15

6.4 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

25

50

75

100

parkirnim režimom v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

23

9.8 %

zelo slabo

slabo

34

14.5 %

slabo

nekaj srednjega

88

37.4 %

dobro

80

34 %

odlično

10

4.3 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

20

40

60

80

čistočo ter urejenostjo ulic, cest in javnih površin v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

21

8.9 %

zelo slabo

slabo

30

12.8 %

slabo

nekaj srednjega

58

24.7 %

dobro

99

42.1 %

odlično

27

11.5 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

20

40

60

80

gostinsko ponudbo v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]

10 od 23

zelo slabo

17

7.2 %

slabo

41

17.4 %

nekaj srednjega

105

44.7 %

dobro

57

24.3 %

odlično

15

6.4 %

trgovsko ponudbo v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

15

zelo slabo

slabo

22

9.4 %

slabo

nekaj srednjega

75

31.9 %

dobro

87

37 %

odlično

36

15.3 %

nekaj srednjega

6.4 %

dobro
odlično
0

20

40

60

80

urejenostjo gostinskih vrtov v mestu? [Kako ste zadovoljni s/z …]
zelo slabo

21

8.9 %

zelo slabo

slabo

32

13.6 %

slabo

nekaj srednjega

102

43.4 %

dobro

71

30.2 %

odlično

9

3.8 %

nekaj srednjega
dobro
odlično
0

25

50

75

…

Kakšne vsebine pogrešate v mestu?

a) več kultur…
b) več sejmov
c) izboljšano,…
d) izboljšano…
Drugi
0

35

70

105

140

a) več kulturnih in zabavnih prireditev

157

66.8 %

b) več sejmov

37

15.7 %

c) izboljšano, obsežnejšo in izvirnejšo trgovsko ponudbo

82

34.9 %

d) izboljšano gostinsko ponudbo

75

31.9 %

Drugi

21

8.9 %

Občina Jesenice izvaja različne projekte, ki bi naj pripomogli k oživljanju mesta. Menite, da ste dovolj
informirani o projektih, ki jih izvaja Občina Jesenice?

90,2%

Da

23

9.8 %

Ne

212

90.2 %

11 od 23

Če ste odgovorili z »DA«, kateri projekti so vam znani?
Revitalizacija območja Fiprom
mestni management, Zabavaj se v mestu, Razvajaj se v mestu, ekološka tržnica
zabavaj se v mestu, razvajaj se v mestu, ekološka tržnica
/
zeleno mesto
mesec narcis, Jožefov sejem, razni festivali, športne prireditve
tržnica
sejmi 19. v mesecu, novoletna zabava na prostem...
Razvajaj se v mestu, Moj kino
izposoja koles, sejem, kulturne prireditve, športne prireditve, mladinske dejavnosti
TURISTIČNI, KULTURNI, SEJEMSKI
Festeelval
Ne spomnim se naslova projekta - pojekt preko sodelovanja cezmejnih mest, preko katerega so bila kupljena kolesa

več kolesarskih poti in pešpoti [Na Jesenicah bi si želel/a:]
sploh si ne želim

9

3.8 %

sploh si ne ž…

ne želim

16

6.8 %

ne želim

nekaj srednjega

48

20.4 %

si želim

80

34 %

zelo si želim

82

34.9 %

nekaj srednjega
si želim
zelo si želim
0

20

40

60

80

večjo prepoznavnost mesta [Na Jesenicah bi si želel/a:]
sploh si ne želim

5

2.1 %

sploh si ne ž…

ne želim

8

3.4 %

ne želim

nekaj srednjega

58

24.7 %

si želim

106

45.1 %

zelo si želim

58

24.7 %

nekaj srednjega
si želim
zelo si želim
0

25

50

75

100

boljšo turistično ponudbo [Na Jesenicah bi si želel/a:]
sploh si ne želim

5

2.1 %

sploh si ne ž…

ne želim

5

2.1 %

ne želim

nekaj srednjega
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23 %

si želim

86
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več sodelovanje trgovcev, obrtnikov in gostincev v mestu [Na Jesenicah bi si želel/a:]
sploh si ne želim

2

0.9 %

sploh si ne ž…

ne želim

4

1.7 %

ne želim

nekaj srednjega

51

21.7 %

si želim

109

46.4 %

nekaj srednjega
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zelo si želim

69

29.4 %

4

1.7 %

več prireditev [Na Jesenicah bi si želel/a:]
sploh si ne želim
sploh si ne ž…
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več zelenih površin [Na Jesenicah bi si želel/a:]
sploh si ne želim
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Kaj še pogrešate v mestu?
/
nič
boljši image
Nic
Drevesa
park
Park
Nič
Več prenočitvenih zmogljivosti, večjo promocijo turističnih možnosti v mestu in okolici
sonce
nic
Slovenski jezik
prepovedane substance
Več igralnih površin, predvsem v KS Sava
več povezovanja med različnimi organizatorji dogodkov in ponudniki različnih storitev
Več dogodkov za mlade
Več dogodkov za otroke
Pasji park, rekreativni park (zunanje fitnes naprave).
več rekreacijskih površin.
Cesta okoli Kejžarjeve katastrofa, okolca spara do Kejžarjeve ulice kakšna igrala...
Ceste
Več otroških igrišč ob blokih
centralno otroško igrišče kot je v Lescah, Radovljici.., kolesarsko povezavo z Žirovnico, Lescami, Bledom in ne samo s Kranjsko Goro.
Bolj urejeno kolesarsko stezo, več smetjakov in večjo kontrolo prometa, saj odkar se je policija odselila je promet obup. opazim, da
tudi na rdeči luči več nočejo čakati, ko ni nobenega okoli kar gredo...itd..policijo nazaj v mesto. Na garažah za gimnazijo se redno zbira
mladina in se kadi travca (poznan vonj).
več sodelovanja med malimi podjetniki, obrtniki, trgovino, gostinstvom, javnim sektorjem in civilno družbo
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Vizijo, usklajeno z vsemi vplivnimi "oddelki" vodenja Jesenic.
nič
Dogajanje
Več prebivalcev.
Kar sem obkrožil
Modrost
Tržnico na starem mestu
Ljudi na ulicah!
Več dogajanja, prireditev, na katerih bi bilo veliko obiskovalcev.
Premalo delovnih mest
več aktivnosti za mlade
Otroške prireditve na prostem, koncerte, različne športne prireditve
Vec koncertov, bozicni sejem skozi ves december,...
ureditev otroških igrišč predvsem v naselju Plavž
Dejavnosti za mlade
..
staro mestno jedro, zivahen mestni utrip ob kavarnicah, cajnicah in vec dogajanja
Centralno otrosko igrisce z gostinsko ponudbo, kvalitetno kulinaricno ponudbo (cena ni faktor), boljse ceste, vec specializiranih trgovin,
boljso knjiznico, ...
Parkirna mesta
Kvalitetna, ograjena otroška igrišča.
Parkirišča
Kino
Več vsebin za meščane na območju, kjer je največ prebivalcev (Gimnazija-železniška postaja-Center II) namesto po mojem
prepričanju zgrešene selitve na obrobje. Vsa trgovska središča so na obrobju in tako zelo težko dosegljiva starejšim in gibalno
omejenim ljudem, manjših, hitro dosegljivih trgovin pa praktično ni več. Pošta je po novem na popolnoma neprimernem mestu za
večino prebivalcev, edini plus na novi lokaciji je par dodatnih parkirišč pred stavbo. Varnost in urejenost prometa sta se poslabšala s
selitvijo policije z Jesenic.
sicer tržnica obstaja, je pa na neprimernem mestu (mraz, prepih) in zelo slaba ponudba, pa samo ob sobotah
zvečer ko se naredi tema skoraj ne vidiš več sprehajalcev
Predvsem klopce
Pasji park
dogodki za mlade
več prireditev za starejše občane,ker jim manjka komunikacije med seboj
V mestu je skoraj nemogoče ponuditi prenočišče za turista.Ter tranzitnega turista zadržati za kakšen dan ali dva.Premalo ponudb.
Boljsa osvetlitev, boljse ceste
Sodelovanje in posluhlokalne politike ter zavedanje le-te, da je potrebno kdaj tudi kaj več prispevati, da se zadeve dolgoročno primejo.
Več šprtnih aktivnosti za starejše
Klub,bar
Park z igrali za otroke, sprehajalne poti brez avtomobilov IN SMRADU Z M. MEŽAKLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vec parkirnih mest
Prijaznost do sokrajanov
Vse je na dlani
Predvsem zabavo za mlade saj drugega kot posedanje po lokalih trenutni niti nimajo na voljo v domacem mestu. Ter seveda vecje
moznosti za sportno udejstvovanje mladih.
ljudi
aktivnosti prebivalcev, delovne akcije, vključevanje v dogodke
nič posebnega
Nocno dogajanje, zelene povrsine,urejena otroska igrala, klopice,
Pozitivne energije
Več prireditev
Prednostno menim, da bi morali oživiti staro mestno jedro z manjšimi trgovinicami in lokali z gostinsko in obrtno dejavnost, kar bi bilo
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zanimivo za domačine kot tudi za turiste.Tako bi mesto dobilo nek "center" kjer bi se lahko ljudje družili .Zelo pa pogrešam v mestu tudi
pokrit bazen.
vec igral za otroke
Na splošno je malo prireditev na Jesenicah, še posebej med poletnim časom
Dogajanje na Cufarjevem tgu
Dogodki v mestu za mlade in stare
Jeseničane. Ljudi na ulici. Utrip mesta. Srečne prebivalce. Pozitivne ljudi.
Več nočnih klubov
Vec kolesarskih povezav po mestu, boljsi javni prevoz, ozivitev cufarjevega trga s kaksnim mesecnim sejmom rocnih izdelkov in
bukvarskih sejmom,vecjo knjiznico
prenočišča za goste in turiste
novo knjižnico
Drevesa na katerih raste denar.
Koncerti na prostem
površine za sprehode in rekreacijo starejših občanov, pasje parke, pasje koše za iztrebke
Zurke
Vec nakupovalnih centrov
brezplačni avtobusni prevoz za otroke
to bi bilo to
Obnovitev stavb
Več parkirnih mest
Več lobiskovalcev na prireditvah
Lepoto
postajalisce za avtodome, kopalisce, cvetje
Vec prireditev za mlade
zabavnih prireditev
Koncerte, boljše oglaševanje prireditev...
Turizem!
Več sodelovanja med kulturnimi ustanovami.
Več življenja!
Zabavo, sprehajalne poti, rekreacijske koticke in poti. Vec dogodkov in kaksno vecje sredisce za druzenje in nakupovanje
Vse je v redu.
zabavo
bolj prijazne zaposlene v gostinskih lokalih oz. nakupovalnih središčih
Normalno cesto
Večjo prisotnost policije, tudi v večernih urah! Ureditev zelenih površin! (npr. park v centru 2, okolica blokov na Hrenovici)
Manjše trgovinice z lokalno ponudbo
Nočno življenje, športne prireditve, urejeni gostinski lokali, mestne znamenitosti.
Normalne ljudi
predvsem več parkirnih mest okoli stanovanjskih objektov - stolpnice
Vec zelenih površin.
Klopce
ZABAVO IN OSVEŠČANJE MLADIH SEM MALO STAREJŠA GENERACIJA IN JE BILO TEGA VČASIH VEČ
več življenja, urejeno okolico, zelenje
Iskrenost
Ljudi, ki bi živeli z mestom
Več parkirnih mest okoli stolpnic Plavž,novo asfaltno prevleko od Čufarja do Hrušice,staro tržnico za Murko
Čiščenje pasjih iztrebkov na javnih mestih in poteh in kaznovanje lastnikov psov
več košev na področju od podhoda pod železniško progo pa do dinosa
Dogodki
Cenovno ugodnejši mestni avtobusni promet
Pogrešam zaprt del mesta, kjer bi "se dogajalo", hkrati pa bi bilo dobro poskrbljeno za varnost. Ne želim si raznih znanih fac, ki bi
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reketirale ponudnike in opazovale in težile uporabnike storitev in udeležence prireditev. Na drugi strani bi imel pa rad mir zvečer ko
grem spat, ne pa da se gonijo z avti mimo, "šraufajo" po avtih in motorjih in jih navijajo ter vlečejo črte po asfaltu, nažigajo glasbo iz
lokalov in podobno... Tam, kjer so spalni deli naselja naj ne bo delavnic in lokalov.
Naravni epicenter mestnega življenja glede na razporeditev stanovanjskih sosesk se umetno poskuša premakniti na področje
zgodovinskega centra, ki ga občani ne sprejmejo nazaj iz več razlogov. Centeralna os Titove od Centra 2 do Čufarjevega trga, mimo
železniške postaje, Murke, po krivem izgublja lastnosti naravnega in geografskega jedra mesta, kar je bila ves povojni čas, hkrati pa
vsiljeni center na Stari Savi nikakor ne zaživi, ker je večini jeseničanov enostavno od rok, ne glede na to koliko prečnih povezav
postavimo. Jesenice so postale urbanistično shizofrene!
Boljše ceste!
zelenje
športna igrišča za rekreacijo
rekreacijska in otroška igrišča
bolj množične glasbene prireditve oz. dogodke
Štrafanje lastnikov psov, ki se sprehajajo po mestnih zelenicah
več kulturnih, športnih in drugih prireditev
VEČ DOGAJANJA
prečne povezave za krajše poti
več skupnostnih projektov
javna stranišča, boljšo in sodobnejšo knjižnico, nove avtobusne postaje (steklene so v vetru, dežju, mrazu neprimerne), posekati
nekatera drevesa, ki se lahko zaradi vetra podrejo in še nekoga poškodujejo)
Pogrešam sprehajalne poti, manjše butične trgovine, kavarno.
Ureditev srednje sole Jesenice
Nakupovalno središče z oblačili in obutvijo (primer qulandia)o
Cistoco cest
Slovenščino
Hokej kakršen je bil včasih
mir
Bolj sportnih dogodkov
Sprehajalce po 21 uri
večjo mestno knjižnico z več dogodki, ki bi jih ponujali, večjo povezanost gostinskih, trgovskih lokalov in javnih ustanov, cestno
povezavo od Lidla naprej proti Slovenskemu Javorniku
tako naporne ankete pa še ne
Kakšno trgovino z dobrimi blagovnimi znamkami
Poletni kino na prostem
več zelenih površin, otroška igrišča, v prazne stavbe pripeljati dejavnosti
večjo in bolj urejeno knjižnico, primernejšo lokacijo tržnice
Podaljšanje kolesarske poti proti Radovljici...
Drsališče na prostem.
Več parkirišč, kar pa je v naši ozki dolini težko zagotoviti ne da bi uničili še teh nekaj zelenic, ki so ostale. Pogešam skrb za drevesa, ki
se na veliko sekajo in ne zasadijo novih (Hrušica)
Več koncertov.
več življenja
več otroških igrišč in igral, obnovo vrtcev, obnovo starih stavb, kjer so vrtci
strategijo, ki bi vodila h kakovostnemu (pre)bivanju v mestu; daljnovidnost upravljalcev mesta - npr. postavljanje jumbo plakatov ob
glavno vpadnico mesta - neprecenljiva neumnost! - kako sploh lahko razmišljamo o turizmu, podobi, če že z nekaj enostvanimi ukrepi
ne zmoremo pokazati, da imamo vizijo urejanja mesta? Spletne ankete in statistike odgovorov so le, se bojim, krinka za to, da se lahko
pohvalimo z "Saj se trudimo". Urejenost otokov za odlaganje odpadkov - vse to da prvi vtis o mestu, ki pa je trenutno na žalost precej
katastrofalen!
Zabave za novo leto in božič.
Več športnih , kulturinih, zabavnih prireditev oz. izkoriščanje obstoječih objektov.
Novo knjižnico!
x
Več parkovnih površin in sprehejalnih poti brez avtomobilov
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Več delovnih mest.
Dnevne centre za starostnike, ki bi ga lahko upravljali ljudje, ki nimajo dela, s pomočjo občine in socialnih ustanov -praznih prostorov je
veliko/propadle trgovine/ ????
ustrezno gostinsko ponudbo
Jesenice imajo to srečo v nesreči, da so dolgo, podolgovato mesto, kar pomeni, da nimajo tipičnega mestnega središča, ki bi bilo
lahko "srce" mesta in mestnega dogajanja. Vendar je lahko to tudi prednost, če se vzdolž Jesenic spodbuja več manjših specializiranih
trgovinic z lokalno ponudbo, več gostinskih obratov, ki so več kot samo tipične šnopc luknje. Če bi bila ponudba bolj pestra, bi s tem
lahko spodbudili ljudi k večji mobilnosti skozi mesto, saj se mi zdijo Jeseničani ljudje, ki se radi sprehajajo.
kulturo ljudi
večje športno igrišče, ki bi pritegnilo otroke iz celega mesta (podobno kot v Radovljici)
očiščene pločnike
Koncerte, mesta, kjer se lahko mladi družimo
bolj pogoste dogodke
sposobno občinsko upravo ki zna delati z denarjem
Pogresam boljso urejenost mest (le nekatera podrocja) napisi, stare stavbe( mogoce da se obnovijo le fasada).
kolesarsko pot proti ljublaljani
Več družini namenjenih dogodkov
otroška igrišča, prostore, kjer bi se lahko zbirali mladi
- novejše oblike prireditev, tudi bolj ekskluzivne, ki jih druga mesta nimajo, - boljše in modernejše oblike trženja turizma, - povezovanje
vseh akterjev na področju turizma/ izobraževanje, mladih in drugih, pri čemer nujno rabimo nekoga za centralno usmerjanje/planiranje
vseh aktivnosti, prireditev...., ki bo imele vse kompetence in mandate za to
spodobne lokale in spodobne trgovine
Glasbene prireditve, flash mob
prireditve
Ok
Šport
Prijaznost ljudi!
Vec klopc
Več igrišč za igranje nogometa, kosarke...
v KAKŠNEM PARKU BI NAMESTILI TELOVADNE NAPRAVE ZA OBČANE
dobro voljo
Trgovine z veliko računalniške opreme(BigBang je premajhen)
Predvsem pozitiven odziv prebivalcev mesta na festivalih, prireditvah, projektih in raznih dogodkih
več vpeljave mladih v dogajanje.
Več druženja s sokrajani
Koncerte in druge prireditve!!
Zabave
Več srednjih in višjih šol.
več aktivnih dogodkov
.
meme
Boljso urejenost in cistoco.
Povezava z tujimi mesti.
več večernih dogodkov
??
Nocne klube
Osvetljava med Jesenicami in Hrusico. Obnovitev cestnega vozisca med Bolnico ter Zdravstvenim domom.
nogomet

Kateri so po vašem mnenju največji problemi mestnega jedra?

17 od 23

a) Premalo parkirnih mest

78

33.2 %

b) Prevelika konkurenca nakupovalnih središč

61

26 %

c) Predrage najemnine (stanovanj ali poslovnih prostorov)

41

17.4 %

d) Preveč praznih poslovnih prostorov

106

45.1 %

e) Premalo dogajanja

136

57.9 %

f) premalo obveščanja o dogodkih

55

23.4 %

g) Premalo obiskovalcev

92

39.1 %

Drugi

18

7.7 %

Kje vidite največjo razvojno možnost za nadaljnji razvoj Jesenic v smislu prijetnega mesta za bivanje?

a) na področj…
b) na področj…
c) na področj…
d) na področj…
e) na področj…
f) na področj…
Drugi
0

25

50

75

100

a) na področju gospodarstva (malo gospodarstvo, start up, coworking…)

105

44.7 %

b) na področju naravne in kulturne dediščine

49

20.9 %

c) na področju izobraževanja

51

21.7 %

d) na področju prireditvenih dejavnosti

65

27.7 %
32.3 %

e) na področju športa

76

f) na področju turizma

80

34 %

Drugi

5

2.1 %

Zakaj vidite ravno na izbranem področju največji potencial?
/
nevem
dogajanja in dobra ponudba privablja ljudi
Sploh v turizmu so možnosti premalo izkoriščene. Mesto se nahaja med znanimi turističnimi kraji, poleg tega pa ima tudi samo (z
okolico) marsikaj za ponuditi gostu.
Ne vem
.
ker se da gospodarstvo izboljšati
ker je gospodarstvo najmočnejše področje delovanja in prireditve zaradi obstoječe infrastrukture (šport, kultura, zabava)
Ker je na teh področjih močno premalo storjeno
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Da se se stem kaj naucimo
Ker se mi zdi, da je tega najmanj prisotno, imamo pa potencial.
zato ker imamo na tem področju potencial.
Narava in igrala za najmlajše
Ker turizem v naši občini ni
Več vlaganja, večja prepoznavnost
ker smo jeseničani delovni, samo dobro plačano delo nam dajte. Potrebno se je potegovati za velike investicije, kot se bo zgodila na
Štajerskem..
ker so Jesenice industrijsko mesto in ker imajo dobro infrastrukturo za izvajajnje različni prireditev
To so dokaj kratkoročne zgobe z uspešnim izplenom...
tako je
Večji obisk množice.
Samo z več turistične ponudbe bomo bolj znani in pa z več delavnim mesti bomo zadržali prebivalstvo pred iseelitvijo v tujino.
Ker je tukaj največ možnosti.
Druženja, izmenjava idej in praks
Zato ker je narod vse starejši in ni šel naprej z razvojem
Trenutno v mestu nimamo konkurenčnih namestitvenih kapacitet (hostel, hotel...), s katerimi bi privabili večje število pohodnikov,
kolesarjev, turistov sploh v mesto in okolico.
Ker je na Jesenicah kar nekaj podjetij, ki so uspešna in lahko zaposlujejo vedno več ljudi.
Gospodarstvo-več delovnih mest. Šport-tradicija
zaradi lege
Industrija in hokej so Jesenice
Lokacija
Ker ljudje rabimo sprostitev
turizem ...premalo povdarka na usmerjevalnih tablah
Ker imamo vse pogoje za izpolnitev le teh
..
ker bi s tem dvignili standard prebivalcev, ki je pogoj za mestni utrip in boljse vzdusje na vseh podrocjih
Ljudje se zapirajo v stanovanja, ali pa odhajajo "na zrak" v okoliske obcine ravno zato, ker 1. ni denarja (slabe place, slaba delovna
mesta) in 2. se nic ne dogaja oz. ce se, ljudje niso obvesceni.
Odgovori so že podani
Gospodarstvo bo dalo delovna mesta in s tem bodo ljudje lažje živeli. Če se bo obnovilo stavbe in ostala poslopja, ki so pomembna za
preteklost Jesenic, lahko ponudimo to tudi kot del turištičnih zanimivosti.
Ker smo po temu najbolj znani
Premalo fleksibilnosti občine in njenih zakonov pri le teh
Razvoj majhnih podjetij bi na Jesenice spet pritegnil mlade in dal razvojni zagon.
zato
kjer je dobro gospodarstvo so tudi finance možnost zaposlitev, kar se pa tiče turizma so pa tudi dobre možnosti pohodništva,
kolesarstva
to področje zelo šepa
Ker imamo odlično gimnazijo
ker je tu veliko mladih ki ne vejo kaj početi
Bolj bi izkoristili halo in nogometna igrišča
zaradi preteklosti
za priselitev ali vračanje mladine nazaj domov
Zaradi bližine vedno bolj razvite in obiskane Kranjske Gore ter Bleda
V mestu se nic ne dogaja
Novitete so dobrodošle.
Imamo vse pogoje
Ker so Jesenice že prepoznane(a ne v najboljši luči)
Brez služb in zaslužka ni kupne moči in če te ni, je lahko ponudba fantastična, pa ne bo nikogar, ki bi jo koristil!
Veliko mladih, izobrazenih ljudi, otrok
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Ker bo to zanimivo za domačine
Vse je na dlani
Zaradi slikovite okolice Jesenic.
Jesenice so ze od nekdaj sportno mesto, kar ljudje tudi vedo, vendar je potencial na tem podrocju se vedno precej neizkoriscen.
Enako velja za turizem, ob vsej okoliski naravi, ki se kar sama ponuja, bi lahko zaceli na ta nacin privabljati vec turistov (predvsem tujih
gostov, nastanjenih v bliznjih mestih).
zaradi dodane vrednosti, pestrosti in zanimivosti ponudbe (sinteza šport, narava, kultura, turizem)
Gospodarstvo mora nuditi konkurenčna delovna mesta s plačami, ki občanom omogočajo trošenje. Na področju turizma pa ima občina
Jesenice največji potencial, saj turizma praktično ni
tako je moje mnenje
Ker se mi zdi najbols pomembno, da to razvijamo.
Obmejno mesto
Ker imamo primeren prostor za prireditve (stara sava, Čufarjev trg) kot tudi za športne prireditve v hali
Menim, da sta kultura in znanje osnova za uspešen gospodarski in družbeni razvoj,
ker imamo dosti sportnikov
Jesenice so zmožne več prireditev in imajo prostore te zadeve, in so turistično zanimivo mesto.
zaradi vse večje ozaveščenosti ljudi
Vec ljudi vec denarja
Ker se ga ne izkorišča, saj se povsod gleda le kratkoročno in zato se večina "ne izplača" kot denimo smučišče Španov vrh.
Turizma na Jesenicah ni. Po mojem mnenju ima velik potencial. Bi pa za ta namen morala občina odpreti denarnico. In to ne v tisočih
€ ampak bolj v kakem milijonu + . Ne vem ali Jesenice namenoma turistično vzdrž ujete mrtve ali vam dejansko ni v interesu privabiti
turistov?
Zaradi jeseniškega hokeja
Razvijati bi morali tudi "socialisticni" turizem, imamo ogromno opuscenih hal,ki bi bi jih lahko ozivili in prikazali zivljenje pred 50 leti v
casu polnega delovanja zelezarne. Na Jesenicah je ogromno mladih,ki bi si zasluzili priloznosti tudi v domacem mestu,ne le v
strojsniskih poklicih in podjetnistvu,temvec tudi v druzboslovnih in humanisticnih poklicih.
neizkoriščene gospodarske površine, neizkoriščen potencjal Golice in okolice
lokacija Jesenic je primerna
Bližina turističnih središč.
Ker samo to še lahko človeka sprosti in da pozabi na probleme katerih je v današnjem živkjenju zmeraj več
ker imamo izvrstno gimnazijo in dolgoletno tradicijo pri vzgoji mladih v športu (različne panoge)
Sport blesti
Ker veliko mladih zanimajo taksne stvari
imamo sposobno mladino
ja
Tako so mi najbolj poznane
Ker ni visokihšol, mladi odhajajo na izobrazbo drugam.
Ker imajo Jesenice zanimivo zgodovino
ker je tu najmanj izkoriščen potencial
Odlične ideje posameznikov ki ne morejo dobiti kapitala.
tradicija
Ker bi bilo bolj zanimivo za ljudi ce bi bilo vec zanimivih prireditev
Ker je to področje neizkoriščeno tudi na širšem regijskem področju
ker moramo naravo in kulturno dediščino negovat in spoštovati, ker če jo ne spoštujemo sami, ne moremo zahtevati, da bi jo tudi
drugi, s tem in gospodarstom pa se odpira tudi večja možnost za razvoj športa in turizma
Zgodovina nas uči...
V sportu smo ze prepoznavni in mogoce bi lahko jesenice spetozivele v smislu sportna,
Ker ravno teh dveh stvari manjka.
Ne vem.
Veliko je mladine ki bi se rada druzila pa se nimamo nikjer kjer bi se dobro pocutili in bili bolj povezani z naravo in med sabo.
Ker je zanimivo.
jesenice so dosti znane
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Šport (hokej) kot tak je vselej razveseljeval Jeseničane, na drugi strani pa Jesenice s svojo umestitvijo ponujajo izreden potencial za
razvoj vzdržljivostnih športov (tek, kolesarstvo, tek na smučeh), tako kot 'vmesna postaja', kot samostojna enota. Turizem? Na
Jesenicah ga praktično sploh ni, čeprav smo 15 km oddaljeni od Bleda in 20km od Kranjske Gore. Ne rabimo veliko, en spodoben
manjši hotel in razvoj privatnih namestitev...
Naravne danost in lepa okolica ter lega mesta za turizem, za gospodarstvo pa številni prazni prostori, zemljišča, ki so primerni za
podjetništvo.
Zaradi novih,mladih, svežih idej.
Zaradi turisticnega razvoja in boljsega pocutja prebivalcev.
Sem odgovoril da nimam
zaradi raznolikosti
ker pritegne mlade
Narava je in!
Premalo izkoriščen potencial.
Hokej
KER JE TEGA PREMALO ALI PA SMO PREMALO OBVEŠČENI
ne vem
Ker Jesenice to že od nekdaj so - prostor za razvijanje gospodarstva (nudenje zaposlitve) ... Za rekreacijo in oddih se lahko potem v
trenutku prestavimo v sosednje občine ali na lokalni hrib (lepo bi bilo imeti tudi več urejenih parkov znotraj mesta). Tudi na ljudeh se
pozna, da so bolj zadovoljni, če so v delovnem pogonu in za to dobijo seveda ustrezno plačilo (.... nenadne gosp. krize in upad
delovnih mest so vedno krivec v našem mestu, da se pojavi depresija in zastoj med ljudmi - torej je potrebno gospodarstvo v prvi meri
razvijati naprej (pač smo v večini tu delovni ljudje, izobraženi nas morajo pridt usmerjat v pravo smer in od nas izvleč le najboljše), da
se bo potem čutila pozitivna energija samega mesta in s tem uspešno razvijala tudi vsa ostala področja naprej - turizem, rekracija,
prireditve...)
Prijetno bivalno okolje in trdno gospodarstvo sta osnovna pogoja za razvoj mesta.
Nič se ne dogaja
potencial za nove službe
zaradi zgodovine, Jesenice so bile od nekdaj mesto proizvodnje
Ker je ravno tu manjko.
Gospodarstvo omogoča preživetje prebivalcev, vse ostalo je vir sprostitve. Prav tako menim, da bi morali čim bolj upoštevati želje
prebivalcev na področju prireditev, kulture.
energetika, IT (programiranje), matematika, fizika,... vse kar prinaša delovna mesta z veliko dodano vrednostjo,... za vse to je potrebno
v Ljubljano (mogoče nekaj tega najdeš v Kranju),... zakaj pa ne bi imeli na Jesenicah nek Outfit7?
Jesenice so bile nekoč gospodarska velesila in ni razloga, da ne bi to spet postale. Še vedno imamo zdravo jedro kovinarskih in
tehnoloških podjetij, ki so izvozno usmerjena in predstavljajo glavnino dodane vrednosti ustvarjene v zasebnem sektorju. Zdravstvena
dejavnost v povezavi z izobraževanjem in morda tudi turizmom pa bi lahko še bolj kakovostno dopolnila zaposlitveno sliko in usmerjala
razvoj.
Ker Jesenice lahko veliko ponudijo.
nn
veliko zanimanje za šport - podmladek v hokeju in nogometu, košarka, bližina hribov, športni center
Tradicionalno najbolj pomembni področji na Jesenicah.
šport je za Jesenice sinonim in je potrebno to smer samo naprej razvijati, Ragor bi lahko pomagal pri razvoju malega gospodarstva
Mladi ostanejo v mestu - službe
oživitev gospodarske dejavnosti s ciljem povečanja zaposlovanja, še bolj izkoristiti naravne danosti in kulturno dediščino in s tem
vplivati na prepoznavnost mesta
zaradi dobrih osnov
TO ZANIMA VELIKO LJUDI
tega primanjkuje oziroma ni izkoriščeno
ker še ni izkoriščen pa bi bil z lahkoto
geografska lega, tradicija
V kolikor bo še bolj razvito gospodarstvo bo več delovnih mest, več zadovoljnih jeseničanov, ki bojo imeli dohodek, ki ga bojo trošili na
Jesenicah in bojo tudi ostali na Jesenicah. Ljudje se zmeraj bolj obračajo nazaj k naravi, hodijo v hribe, prebirajo knjige in obiskujejo
muzeje.
Bolj bo gospodarstvo razvito, več mladih in izobraženih bo ostalo v mestu , ker bodo imeli možnost zaposlitve in razvoja tako na
poslovnem kot osebnostnem področju. Z okrepitvijo gospodarstva se bo mesto lahko razvijalo, kakovost življenja bo boljša. Lahko bi
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izkoristili možnosti gospodarskega povezovanja s sosednjimi državami. Izobraževanje, formalno ali neformalno, je nujno potrebno v
vseh življenjskih obdobjih. Več znanja pomeni večje možnosti za rast in razvoj mesta.
Lepa narava
Da bi postalni bolj prepoznavni
Ker so stavbe za izobrazavanje zastarele in so potrebne prenove in zaradi tega odvrnejo obikovalce od mesta
Neizkoriščen potencial
ne vem
j
Ker je bil jeseniški šport že uspešen in še vedno je, vendar bi lahko dosegal boljše rezultate. S tem mislim predvsem hokej, ki je po
mojem mnenju bore malo financiran s strani občine, občina pa se ne zaveda da bi z uspešnostjo hokeja Jesenice postale bolj
prepoznavne po Evropi in s tem na svoje območje pritegnila več obiskovalcev.
ni razloga
Ker je veliko mladih v mestu
Ker je razvito
Zaradi uspehov v zgodovini
turizem je premalo razvit (nimamo nobenega hotela ali motela, drugih prenočitvenih zmogljivosti v centru), srednješolsko
izobraževanje je zelo ozko, premalo bogato (npr. strokovna gimnazija, dodatni programi), višja šola
brihtno, res... :)
Ljudje potrebujejo sprostitev, druženje...
Ker si to ljudje želijo.
ker imamo dovolj naravnih znamenitosti
veliko dobrih športnikov; primerne lokacije za razvoj turizma (Planina pod Golico)
Ker je popolnoma nerazvito, nobenih turističnih kapacitet
Zaradi zgodovinskih in naravnih danosti Jesenice ne bodo lepo mesto, so pa poznane kot športno mesto in imajo dokajšnjo
infrastrukturo na tem področju, manjkajo samo še nastanitvene kapacitete za športnike. Športniki so povečini mladi, ki bi v mesto
prinesli potrebno energijo. Poleg osnovne športne dejavnosti bi tudi nakupovali, se razgledovali,...
Ker živimo v okolju, i ponuja izredno lepo naravo, zlasti v bližnji okolici (Rovte)
Ker imajo ljudje veliko potenciala, šport, predvsem hokej pa je že od nekdaj srce Jesenic.
Ker je dober izobraževalni sistem
želim več vrst izobraževanja in tudi visokošolske študije s tem pa večjo in višjo izobraženost občanov
ker so ostale opcije še manj pomembne za Jesenice
Zato ker na tem najbolj uspeva.
Ker je na teh področjih potrebno nekaj storiti, na osnovi tega se bo razvijal turizem trgovina, ...
Premajhna turistična prepoznavnost mesta.
Ponudba oziroma danosti na tem področju niso povsem izkoriščene
Povečanje gospodarstva = zmanjšanje nezaposlenosti = večja potrošna moč = večji obisk dogodkov = vsi srečni :)
Turizem je bodočnost, zato menim,da je potrebno na to misliti,saj imamo lepo naravo
ker ni izkoriščeno
Ker imajo Jesenice idealno lego, kjer bi se lahko začelo bolj intenzivno delati na turistični ponudbi. Jesenice ponujajo mnogo stvari, ki
se Jeseničanom zdijo samoumevne in v tem žal ne vidijo potenciala. Kar se tiče malega gospodarstva je to nujen korak, saj se
Jesenice počasi, ampak vztrajno starajo, mlajši pa si delo iščejo v drugih mestih (posledično se tudi velik del njihovih vsakdanjih
opravkov dogaja v drugih mestih - predvsem potrošnja, kar je znova minus za Jesenice) ali pa se zaradi pomanjkanja dela preprosto
izselijo.
ker imamo tam potencial
mala podjetja bi lahko izkoristila prazne poslovne prostore, če bi bile primerne najemnine
je srednja šola in gimnazija
Ker bi več prireditev sčasoma izboljšalo turistično prepoznavnost mesta, posledično bi se ekonomsko stanje v mestu izboljšalo.
saj ga ne
občani potrebujemo kruha in iger
Ker Jesenice kot mesto je zelo zanimovo, ima bogato zgodovino in bi na podrocju izobrazevanja je zelo razvito ,podrocje sporta, ker
imamo svoj hokej svojo dvorano in pritegene velo ljubiteljev tega sporta in je tudi enkratno dozivetje.
to potrebujemo
Premajhna izkoriščenost mesta
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bližino večjih turističnih krajev bi morali bolje izkoristiti
večje zadovoljstvo akterjev na področju gospodarstva tako v socialnem kot materialnem smislu. Povečanju zavesti pripadnosti mestu
in želji po izboljšanju razvoja kraja in občine kot celote
ker za ostalo ni danosti
Ne vem
Razvoj
prepoznavnost
Ok
Zanimivo
Nekaterim ljudem se zdijo Jesenice bližje kot katerikoli kraj in bi se raje izobraževali tam. Turizem je najbolj privlačna stvar vseh ljudi
na svetu. Vsi si radi ogledamo znamenitosti, še posebej Kitajci :D
Ker so Jesenice lep kraj samo bolj bi morale biti urejene
Na podrocju izobrazevanja bi lahko imeli še vsaj eno visoko šolo.
VELIK POTENCIAL BI BIL ORAGANIZIRATI PONUDBO ZDRAVE HRANE , IMAMO VIŠINSKE KMETIJE, KI BI LAHKO PONUDILE
BIO MESO ( ŽIVALI SE PREKO LETA PASEJO), PA TO NIHČE NE ORGANIZIRA....
V turizmu je prihodnost, lega je idealna, samo železarna kvari imidž
Ker se s športom lahko ukvarjamo skupaj in ker so prireditve družabni dogodki kjer spoznavamo nove ljudi
1. Imamo veliki mladih, ki imajo ideje in potencial in kar nekaj uspesnih podjetij, ki bi jim lahko pri uresnicevanju le-teh lahko tudi
pomagale 2. Primerna lokacija predvsem tranzitnih gostov, za katere nam bi moralo biti v interesu da jih na Jesenicah zadrzimo tudi
dlje z izpopolnitvijo turisticne ponudbe in prepoznavnostjo dogodkov in festivalov, ki jih organiziramo, pa tudi z samo prepoznavnostjo
mesta
ker so to trenutno najbolj razvijajočisi in priljubljeni panogi v Sloveniji
Drugače ne gre
Ker so bile ucasih jesenice bolj prepoznavne
Zaradi razlogov kot so: Gimnazija in Srednja šola Jesenice in veliko prostora za nova podjetja, če bi obnovili stare objekte, ki niso v
uporabi.
turizem je prvenstvena panoga
Ker so po tem jesenice znane
podmežakla
Privabiti vec mladih v srednje sole.
Gospodarstvo je zasidrano v zgodovino mesta - bi bilo dobro to tradicijo nadaljevati. Mesto obdaja raznolika narava, prav tako ima
mesto precej zanimive kulturne dediscine. Slednje predstavlja zanimiv kontrast industrijskemu znacaju mesta.
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Ne pozabite klikniti na gumb 'Pošlji', hvala vaše za sodelovanje!
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