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“Strateška pomembnost ustvarjalnosti še nikoli ni bila tako 
jasna kot letos, ko nas je zajela pandemija. Kako hitro 
bomo izšli iz krize, je bolj kot kadarkoli odvisno od tega, 
kako bomo uspeli izkoriščati in širiti kreativne potenciale v 
družbi.”

“Želimo, da evropska industrijska strategija omogoči večji 
poudarek oblikovanju kot generatorju dodane vrednosti v 
ciklično, zeleno, ustvarjalno in trajnostno delujočem 
gospodarstvu.”

“Slovenija je za mnoge države že vrsto let zgled predanosti 
pri naložbah v kulturno-kreativni sektor. To, kako je 
Slovenija že pred desetletjem v središče postavila pomen 
kreativnih industrij, navdihuje mnoge: delo Evropskih 
prestolnic kulture, nevladnih organizacij kot je kreativni 
center Poligon, predvsem pa uspešnost pri pridobivanju 
evropskih sredstev v programu Creative Europe, pri čemer 
so slovenske organizacije najuspešnejše v Evropi. 
Slovenijo sem večkrat obiskal ter opazil izjemen talent in 
ustvarjalnost, zato upam, da se bom lahko kmalu vrnil.”

Stanislav Raščan

državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve RS:

Zdravko Počivalšek

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Ragnar Siil

strokovnjak za kulturne politike in kreativne industrije:
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Kulturno-kreativni sektor se je v letu epidemije znašel v dvojni vlogi. Po eni strani z 
medsektorskimi učinki bistveno prispeva k družbeno-ekonomskemu razvoju lokalnih 
skupnosti, regij, držav in celotne EU. S tem predstavlja enega od ključev za izhod iz covid-19 krize. Po drugi 
strani je ob pandemiji doživel enega največjih udarcev ob pandemiji, zato nujno potrebuje 
premišljeno in usmerjeno državno ter evropsko podporo. Pri tem se je treba zavedati 
tudi naložbenega šoka, ki je del krize, in zasebne naložbe v sektor spodbuditi z davčnimi olajšavami in 
spodbudami ter poskrbeti, da dosežejo najbolj prizadeta področja.

Multiplikativni učinki ustvarjalnosti se iz kulturno-kreativnega sektorja širijo v vse segmente 
družbe – v kakovostno izobrazbo, okoljevarstvene rešitve, gospodarski uspeh, trajnostni razvoj idr. Ustvarjalci 
skrbijo, da je celotno gospodarstvo bolj inovativno, saj ga povezujejo z drugimi sektorji in pomagajo razvijati 
poslovne modele, družbene rešitve in nove pristope. Ključno vprašanje, ki ga je zastavil forum, je, kako te 
"ustvarjalne simptome" razviti v "izbruh ustvarjalnosti".

Kulturno-kreativni sektor je v svetovnem merilu edini stalno rastoči sektor zadnjega desetletja. Postal je 
pomemben segment gospodarstev po vsem svetu, primerljiv z avtomobilsko industrijo.

Kulturno-kreativni sektor v Sloveniji trenutno zaposluje več kot 7 odstotkov delavcev, ustvaril je 2,4 milijarde 
evrov oziroma 2,5 odstotka prihodkov vseh slovenskih podjetij v letu 2018.

V Evropi kulturne in kreativne industrije ustvarijo 709 milijard dolarjev prihodkov letno in omogočajo 7,7 
milijona delovnih mest.

V Afriki in na Bližnjem vzhodu ustvarita kulturni in kreativni sektor 58 milijard dolarjev prihodkov letno in 
zaposluje 2,4 milijona ljudi. 

Globalno sta lani kulturni in kreativni sektor ustvarila 2250 milijard prihodkov in zaposlovala 29,5 milijonov 
delavcev in delavk, kar predstavlja odstotek vse svetovne delovne populacije.

Lamia Kamal-Chaoui, direktorica OECD-jevega centra za podjetništvo, mala in srednja 
podjetja, turizem, regije in mesta:

“Kultura in ustvarjalnost nista le vir zaposlitev in užitka, ampak pomembna spodbujevalnika 
inovacij, gospodarske rasti in splošne blaginje. Zato kulture ne smemo obravnavati kot 
specifičen sektor, ampak kot transformativno silo, ki bi morala biti v središču vseh javnih 
politik, tako kohezijskih kot gospodarskih, tehnoloških in zaposlitvenih.”

Nasser Kamel, generalni sekretar Združenja za Sredozemlje:

“Ko bomo načrtovali okrevanje družbe po krizi, se moramo tega lotiti na trajnosten in 
vključujoč način, pri čemer bo imel zelo pomembno vlogo tudi kulturno-kreativni sektor.”
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Nasser Kamel, generalni sekretar Združenja za Sredozemlje:

“Kulturno-kreativni sektor ustvarja gospodarske priložnosti in zaposlitve predvsem za mlade 
ljudi, med katerimi je tako v Evropi in svetu že pred pandemijo vladala zaposlitvena kriza.”

Ragnar Siil, strokovnjak za kulturne politike in kreativne industrije: 

“Ko se odločevalci po svetu odločajo o nujnih in nenujnih področjih reševanja krize, je naša 
naloga, da jih nenehno opozarjamo na nujnost delovanja kulturno-kreativnega sektorja. Pri 
tem si nočemo le opomoči po krizi, ampak narediti korak naprej, da bomo po krizi močnejši 
in bolj vzdržljivi..”

Gitte Zschoch, direktorica mreže evropskih nacionalnih inštitutov za kulturo Eunic:

“Dostop do kulture je človekova potreba, ne luksuz, zato mora biti primerno podprta. 
Pametni voditelji se upirajo rezom v kulturno-kreativni sektor. Težava je, da se krizni ukrepi 
sprejemajo zgolj na državni, regionalni in lokalni ravni, pri tem pa veliko držav niti ne omenja 
mednarodnega sodelovanja, medkulturnih odnosov in izmenjav. EU je na tem področju že 
nekaj naredila, a še ne dovolj. Nujno je, da se kulturna izmenjava nadaljuje, saj je to tudi ena 
njenih največjih dodanih vrednosti in prednosti.”

Graça Fonseca, portugalska ministrica za kulturo:

“Izziv je ustvariti bolj odporno, vključujočo in pravično družbo, zato je treba kulturo ohraniti 
v središču politične razprave.”

Lamia Kamal-Chaoui, direktorica OECD-jevega centra za podjetništvo, mala in srednja 
podjetja, turizem, regije in mesta:

“Nikakor ne smemo žrtvovati kulture, ampak moramo nujno poskrbeti, da preživi krizo! 
Ukrepi, ki jih je bilo treba sprejeti za odpravo posledic pandemije na gospodarstvo so resda 
dosegli rekordno hitrost in obseg, a velikokrat niso primerni za kulturno-kreativni sektor. Ta 
je sestavljen iz samozaposlenih, mikropodjetij, neprofitnih organizacij, umetnikov in umetnic, 
ki ponavadi niso v rednih delovnih razmerjih. Zaradi tega nimajo dostopa do nadomestil za 
brezposelnost in državnih podpor gospodarstvu. Vlade morajo poskrbeti za boljši zakonski 
okvir, ki bo podprl sektor, in ponovno spodbuditi zasebne naložbe. Tveganje ni le v tem, da 
izgubimo zaposlitve in podjetja, ampak veliko večje. Prav kultura dela neko območje 
atraktivno za delo, življenje, turizem in naložbe, hkrati pa prispeva k vključenosti vseh 
družbenih skupin. Z vprego ustvarjalnosti in kulture v okrevanje po pandemiji lahko mesta in 
regije postanejo še boljše.”
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Storitveni dizajn postavlja uporabniško izkušnjo v srce posla. Dober dizajn je dober posel. Je katalizator 
inovacij, zato mora biti vpet v vse faze poslovanja, saj se je tako možno preprosto odzivati na stalno 
spreminjajoče se zahteve uporabnikov in uporabnic. Proizvod ali storitev tako nista več statična, ampak 
fleksibilna, kar zmanjša tveganja in omogoča dolgoročen razvoj podjetja. Vodilna podjetja na tem področju 
dosegajo 32 odstotkov večjo rast na trgu in 56 odstotkov večji donos za delničarje. V javnem sektorju 
storitveni dizajn izboljša izkušnjo državljanov in državljank ter tako veča njihovo zaupanje v državne 
institucije. Potrebno je zavedanje, da je uvajanje storitvenega dizajna dolgoročna sprememba organizacije, ki 
pri večjih traja vsaj 5 let.

Ana Osredkar, oblikovalka storitev, soustanoviteljica in direktorica podjetja Servis 8:

“Veliko bolj učinkovito je najprej začeti v lastni organizaciji in spremeniti izkušnjo za 
zaposlene. Potem so bolj motivirani, da sprejmejo nove metode in pristope ter jih lažje 
prenesejo na uporabnike.”

Primož Mahne, vodja raziskav dizajna pri podjetju Gigodesign:

“Cilj storitvenega dizajna je prepoznati stranko ne le kot potrošnika, ampak kot človeka v 
pomembnih življenjskih trenutkih, z vsemi njegovimi čustvi in občutki. To ustvarja lojalnost 
in ne popusti, ki so v bistvu podkupovanje strank.”

Vojka Kos, direktorica strateškega marketinga pri Jubu: 

“Storitveni dizajn vas bo v prihodnosti ločil od konkurence na trgu.”

Kristi Hodak, McKinsey & Company:

“Oblikovalec ne sme gledati na problem le iz poslovne perspektive, ampak tudi iz ekološke 
in družbene. Razumeti mora uporabniške potrebe, hkrati pa videti tudi širšo sistemsko sliko 
in morebitne koristi ali negativne posledice, ki bi jih nova storitev prinesla družbi in okolju.”

Storitveni dizajn v praksi: javni sektor

Žiga Vraničar, vodja strateškega razvoja pri podjetju Renderspace; za Ustavno sodišče Republike Slovenije. 

Naročniki so sami spoznali, da bodo stvari tekle bolj gladko, če bodo uporabniki in uporabnice zadovoljni. 
Želeli so izboljšati ugled sodišča in se tega niso lotili prek stikov z javnostjo in medijev, ampak prek 
spremembe uporabniške izkušnje. Stranke bi tako, tudi če bi na sodišču izgubile, bile deležne primerne 
obravnave, kakovostne storitve in s temu tudi dobre izkušnje. Ker je storitev na sodišču v veliki meri 
opredeljena z zakonom, je seveda niso mogli preoblikovati v celoti, lahko pa so uvedli spremembe v smeri, da 
je storitev stekla bolj gladko in prijazneje za ljudi.
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Podjetja in organizacije se morajo naučiti poiskati rešitve za boljše storitve, proizvode in uporabniško 
izkušnjo izven lastne strukture in sektorja. Tako prihaja do novih, svežih idej in boljših rešitev 
za uporabnike in uporabnice, s tem pa tudi do večje uspešnosti na trgu.

Kreativne industrije so pretežno kulturno ali poslovno usmerjene, preredko pa sta ti dve področji v simbiozi 
med seboj in z drugimi ustvarjalnimi področji. Za bolj celosten in strateški pristop je potrebno 
interdisciplinarno telo, ki povezuje vsa področja: kulturo, znanost, umetnost, tehnologijo, posel in javne 
storitve.

Marino Furlan, direktor podjetja Intra Lighting:

“Imamo res veliko priložnost za inovacije: spremenimo lahko karkoli, vse je staro, 
tradicionalno. Svet je odprt za ustvarjanje čudežev.”

K. Candra Negara, direktor direktorata za med-institucionalne odnose na indonezijskem 
ministrstvu za turizem in ustvarjalno gospodarstvo:

“Medsebojna pomoč, mednarodno povezovanje, deljenje znanja in izkušenj, to je duh 
ustvarjalnega gospodarstva. Sodelovanje, sodelovanje in sodelovanje!

Majken Kalhave, izvršna direktorica javno-zasebne platforme Creative Denmark:

“Na Danskem je bilo nekaj poskusov zgolj javne ali zgolj zasebne ustvarjalne platforme, a 
noben ni bil uspešen, ker ni omogočal celostnega pristopa. Zato smo se odločili za skupno 
platformo, ki povezuje gospodarstvo in javni sektor.”

Rasmus Tscherning, direktor Creative Business Network:

“Designers, creatives, storytellers can help nudge people to make better decisions. We all 
are predictably irrational, thanks to the creatives this can be moved.”

Tomasz Pilewicz, vodja poslovnega marketinga, Philips:

“Ko igrivost spustimo v delovne procese, postanemo bolj kreativni in hkrati bolj odprti ter 
lažje rešujemo zahtevne probleme.”
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PRIMER kolumbijske kulturne politike: 

Amalia de Pombo, direktorica direktorata za umetnost na kolumbijskem ministrstvu za kulturo.

Kolumbija je vzpostavila institucionalno telo za kulturno-kreativni sektor, v katerem so k rednemu 
sodelovanju zavezani vsi deležniki iz javnega sektorja, predseduje pa mu sam kolumbijski predsednik. 
Ustvarili so skupno »oranžno« znamko za storitve in proizvode znotraj sektorja. »Zelo smo ponosni na 
raznolikost in dediščino naše države. Zato smo začeli zavestno oblikovati javne politike na tem področju.« 
Strateško, medsektorsko in vsedržavno to počnejo že od leta 1982, s pomočjo nacionalnih načrtov za 
kulturno področje in z jasnim zavedanjem, da sta za cvetoč sektor potrebna tako stabilno in razvojno 
naravnano javno financiranje kot zasebni viri. 

Umetnost in znanost sta lahko dobičkonosni, a njuna prvotna naloga je, da sta radovedni in kritični – 
da preizprašujeta družbo in spremembe, ki se dogajajo, in odpirata nove perspektive. S tem pomembno 
prispevata k tehnološkim in družbenim inovacijam ter k trajnostno naravnanemu razvoju družbe.

Pomembno ni le ustvarjalno gospodarstvo samo, ključno vlogo pri podpori kulturnim in kreativnim 
industrijam imajo tudi strateško in dolgoročno zasnovane javne politike ter 
aktivnosti javne diplomacije v mednarodnih odnosih.

Presežek ustvarjalnosti in družbenih, tehnoloških in poslovnih inovacij, ki ob tem nastane, ima lahko močan 
učinek na številnih področjih znotraj in zunaj sektorja. Pri tem je bistveno spoštovanje avtonomije umetnosti 
in kulturne dediščine ter vzdrževanje ravnotežja med poslovno in umetniško svobodo.

Erol Ok, generalni direktor organizacije  Institut Français:

“Pri podpori kulturno-kreativnemu sektorju, ki izjemno prispeva h gospodarstvu in družbi, je 
pomembno sodelovanje vseh sektorjev in ministrstev. V Franciji je ta sektor postal prava 
gonilna sila: ustvari 19 milijard evrov letno in je edini, ki ves čas raste že zadnjih pet let.”

Lamia Kamal-Chaoui, direktorica OECD-jevega centra za podjetništvo, mala in srednja 
podjetja, turizem, regije in mesta:

“Umetniki, muzeji, galerije so marsikje velikodušno delili svoja dela z javnostjo, a to se ne 
more nadaljevati v nedogled. Zdaj je pravi čas za razmišljanje o novih poslovnih modelih, da 
jim pomagamo ustvariti prihodke iz njihove prisotnosti v spletu.”

Amalia de Pombo, direktorica direktorata za umetnost na kolumbijskem ministrstvu za 
kulturo:

“Glavni cilj je biti inovativen, brez izgube lastne identitete – to je izredno pomembno. 
Verjamemo, da sta kultura in umetnost sami po sebi inovativni, zato je njuno povezovanje s 
tehnologijo in znanostjo zelo pomembno. Med temi sektorji je za trajnosten in vzdržen 
razvoj nujno ohranjati ravnotežje in enakost; ko delujejo skupaj, lahko to ustvari pravo 
eksplozijo inovativnosti.”
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Kulturno-kreativni sektor lahko močno pomaga tudi na zdravstvenem področju, kar javni in 
zasebni sektor šele odkrivata. Ponuja inovacije na področjih preventive skozi promocijo bolj zdravih 
navad, aktivnega staranja, družbene vključenosti, boja proti izoliranosti in osamljenosti, krajšanja 
čakalnih vrst in zmanjševanja gneče s pomočjo meritvenih orodij ipd. To zahteva profesionalce in 
profesionalke, ki imajo znanja z obeh področij – kulturnega in zdravstvenega.

Monica Bello, vodja umetniškega oddelka pri Evropski organizaciji za jedrske raziskave 
(CERN): 

“Če daš umetniku ali umetnici prosto pot, to porodi nove, neznane izkušnje, drugačne 
perspektive in s tem tudi večji angažma pri delu – onkraj orodja in materiala, ki ga z njim 
raziskujemo. Tak proces je zelo izpolnjujoč, saj spodbuja izjemno ustvarjalnost.” 

PRIMER:

Umetniški oddelek pri evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) vsako leto k sodelovanju povabi 
okrog 20 umetnikov in umetnic. Z mednarodno nagrado Collide vabi dela umetnikov in umetnic z vsega 
sveta, ki jih zanima sodelovanje v temeljnih raziskavah CERN-a. Meri predvsem na tiste, ki jih zanima izrazito 
interdisciplinaren pristop, motivacija za znanstveno mišljenje in raziskave. Oddelek pripravlja razstave, ki dela 
gostujočih umetnikov in umetnic razstavljajo v lastni galeriji in drugih galerijah po Evropi. Podeljuje tudi 
štipendije za mesečno rezidenco v CERN-u, s katerimi spodbuja predvsem tiste, ki še niso imeli stika z 
znanostjo in delom v laboratoriju, s čimer promovira znanost in umetnost ter vzpostavlja nove povezave med 
sektorji, državami, znanstveniki, znanstvenicami, umetniki in umetnicami.

Marko Peljhan, soustanovitelj podjetja C-Astral, predavatelj in umetnik: 

“Razumeti moramo, da delo v umetnosti in znanosti ter njuno sodelovanje ne pripelje vedno 
do velikih prebojev in vrhunske umetnosti. Napake, neuspehi, širjenje mreže poznanstev in 
majhne nevidne spremembe v delovanju ter razumevanju so še pomembnejše, saj nas slej 
kot prej pripeljejo do novih sodelovanj, spoznanj in uspehov, česar se predvsem znanost 
zelo dobro zaveda.”
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Združeni narodi so leto 2021 razglasili kot  leto ustvarjalnega 
gospodarstva za trajnostni razvoj. Ustvarjalno gospodarstvo bo 
medsektorska prioriteta Slovenije in Portugalske med predsedovanjem Evropski uniji. 

www.creativeforum.si

creativeforum.mzz@gov.si
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