
dr. Aidan Cerar

Vodja projektov v Regionalnem centru kreativne ekonomije

aidan.cerar@ljubljana.si

Teritorialni kontekst politik na področju kulturnih 

in kreativnih industrij

30 September, 2016 Regional workshop



2

TERITORIALNE POLITIKE ZA KULTURNE IN 

KREATIVNE INDUSTRIJE

NACIONALNI NIVO

Nacionalni program za kulturo 2014 - 2017

REGIONALNI NIVO

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 - 2020

LOKALNI NIVO

Strategija razvoja kulture v MOL
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GLAVNI RAZVOJNI DOKUMENT ZA REGIJO

Dokument zajema ključne razvojne prioritete za osrednjo Slovenijo,

Ljubljansko urbano regijo 2014 – 2020 in sledi ciljem Evropa 2020.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 - 2020

Implementacija preko Dogovora za razvoj regij in Teritorialnega dialoga
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GLAVNI RAZVOJNI DOKUMENT ZA REGIJO

Prioriteta 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva

Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020

Umestitev kreativnih industrij v dokument
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Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih 

politik in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja s 

področja kulturnih in kreativnih industrij v vseh fazah njihovega 

življenjskega cikla, za razvoj in doseganje njihove rasti.

PROJEKT CRE:HUB
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POLITIKA, KI JO NASLAVLJAMO

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014 -2020: 

2.3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 

gospodarsko rast;  

2.3.3. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje 

gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 

podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji; 

PROJEKT CRE:HUB
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Osnovni cilj politike (OP 2014 – 2020, 2.3.3) je podpora in spodbujanje 

razvoja podjetništva s posebnim fokusom na novo ustanovljenih 

podjetjih (start – upih). 

Slovenija zaostaja za drugimi državami, ko gre za stanje podjetništva in 

podjetniško dinamiko. Dokument cilja na izboljšavo podjetniškega okolja 

in razvoj novih podjetij (start – upov) ter s tem ustvarjanja delovnih mest. 

Kreativni sektor temelji na svojih lastnih specifičnih značilnostih, zato je 

nujno, da izboljšava politike zaobjame in integrira posebnosti tega 

sektorja (politika »po meri«), preko sodelovanja in so-ustvarjanja s 

podjetji kreativnega sektorja, kreativnimi skupnostmi, vozlišči in 

posamezniki. 

PROJEKT CRE:HUB
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PROJEKT CRE:HUB

IZBOLJŠAVA POLITIKE

1. Naslovljeni instrument politike zajema širše okolje in ne naslavlja 

specifičnih sektorjev, tako tudi ne kreativnega sektorja. 

2. Kreativni sektor potrebuje pod politiko, ki bo temeljila na potrebah 

in potencialih tega sektorja, kar bo glavni izhodišče projekta 

CRE:HUB na regionalni ravni. 
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PROJEKT CRE:HUB

IZBOLJŠAVA POLITIKE

1. Proces oblikovanja in implementacije te politike je izjemno 

pomemben v smislu integracije specifičnih potreb sektorja ter 

hkrati legitimizacije politike na nivoju sektorja. 

2. Pod politika bo zajela izzive na področju prostorov so dela in 

oblikovanju podpore za njihovo delovanje (vključujoč 

institucionalizirane in ne institucionalizirane prostore sodela). 
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PROJEKT CRE:HUB

STANJE PODROČJA, KI GA NASLAVLJA POLITIKA IN 

PREDLOG IZBOLJŠAVE

• Raziskave in študije potrjujejo ekonomski potencial in 

pomembnost kreativnega sektorja v slovenskih mestih in regijah. 

• Območja z večjim deležem kreativnih poklicev imajo boljše 

ekonomske rezultate. 

• Rast delovnih mest v kreativnem sektorju je bila v ugodnih 

gospodarskih razmerah nad povprečjem, v času ekonomske 

krize pa se je delež delovnih mest padal občutno manj, kot v 

drugih sektorjih. 

• Hkrati ne moremo niti mimo dejstva, da je velik delež 

generacije mladih zaposlen ravno v kreativnem sektorju, kjer je 

nezaposlenost relativno velika. 
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PROJEKT CRE:HUB

PODROČJE SODELA

1. Tehnološko usmerjena novo nastala podjetja gravitirajo k 

tehnološkim parkom, pa je videti, da se podjetja s področja 

kreativnega sektorja raje usmerjajo k manj formalnim načinom –

prostorom so – dela. 

2. Na lokalnem nivoju veliko institucionalnih in neinstitucionalnih 

coworking prostorov opravlja vlogo inkubatorja za kreativni sektor. 

3. Ti prostori postajajo platforme za nove vezi med različnimi 

kreativnimi skupnostmi, podjetji in posamezniki, kar odpira nove 

možnosti za sodelovanje in razvoj inovativnih idej oz. novonastalih 

podjetij (start – upov). Tako sodelovanje in okolje, kot ga 

omogočajo coworking prostori, predstavljajo idealno platformo za 

razvoj novih produktov in storitev. 
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PROJEKT CRE:HUB

PODROČJE SODELA

1. Kreativni sektor je projektno usmerjen in dinamičen, ekipe 

hitro rastejo, se razvijajo in spreminjajo, prostor je pogosto 

edina stabilna vez med različnimi kreativnimi skupnostmi, 

podjetji in posamezniki, zato predstavlja platformo znanja, 

povezovanja, novih vsebin itd.  

2. Coworking prostori nimajo jasne definicije, opredelitve in 

posledično tudi ne podpore v smislu politik ali razpisov, zato 

je potrebno ustvariti instrument politike, ki bo v prvi fazi 

definiral značilnosti prostorov so – dela in oblikoval ukrepe 

za njihovo podporo. 
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Hvala! 

www.interregeurope.eu/crehub/


