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Vpra#ali se boste, zakaj v naslovu 
knji&ice dodajamo globalno uveljavljeni 
dejavnosti, kot so kreativne in kulturne 
industrije, na"inovni prislov. 
Ali s tem ne zanikamo temeljne narave, 
ki kulturni in kreativni industriji omogo"a 
globalno delovanje, to je univerzalnost, 
zna"ilno za ustvarjanje in enako ne 
glede na narod, razred in zemljepisno 
pripadnost? Ne, prav nasprotno. S 
prislovom opozarjamo, da univerzalnost 
sestavljajo manj#i deli in da so globalni 
procesi uspe#ni, "e upo#tevajo lokalne 
zna"ilnosti. Zaradi njih je kreativnost 
tudi kontekstualna, krajevna, slovenska. 
S prislovom po slovensko ne odpiramo 
vpra#anj, povezanih s konceptom genius 
loci in njegovo izrazno vrednostjo, 
temve" poudarjamo posebnosti v struk-
turiranju kreativnosti v nekem prostoru. 
'e so te vgrajene v kulturno politiko, so 
njeni ukrepi toliko bolj u"inkoviti.
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 O kulturnih in kreativnih indu- 
strijah se veliko govori, a malo ve. Celo 
v Bruslju, kjer imamo kulturni ministri in 
ministrice ta pojem ve"krat na agendi, se 
zdi, da je v zraku kot predmet po&elenja, 
ki pa pole&eva prej na papirjih, kot v 
&ivljenju. 

A skupni imenovalec vendarle je: vsi 
vidimo v kulturnih in kreativnih indus-
trijah prilo&nost, da kultura sestopi – #e 
ve", dobesedno stopi v vse pore, ki jih 
lahko vzpostavljajo inovacija, ustvarjalni 
duh in tisti razmislek, ki si ne postavljajo 
meje med razli"nimi sferami bivanja. 
Pravzaprav je pri kulturnih in kreativnih 
industrijah #e najbolj zavajajo"a prav in-
dustrija, ki v na#ih glavah vedno asociira 
na teko"i trak mno&i"ne proizvodnje. 

Da ne bi ostali pri papirnatem &ongliranju 
s kulturnimi in kreativnimi industrijami, 
sem odgovore na vpra#anje, kako tudi 
v slovenski danosti premikati sfero 
kulture v druga polja in kako druga polja 
plemenititi z ustvarjalnostjo, za"ela 
iskati v preprostih stvareh.

Ni bolj preprostega in samoumevnega 
vpra#anja, kot je tisto, ki ga postavlja 
tesnoba ekonomske krize. Vsakdo je po-
mislil: Ali v vsej Sloveniji res ne zmoremo 
takega ustvarjalnega potenciala, ki bi 
izbolj#al kreacije v Muri? Ali v Labodu? 
Ali izdelkov v lesni, papirni in steklar-
ski industriji? So na#i izdelki dobro 
predstavljeni, komunicirani, dizajnirani, 

uvod
ponujeni, potro#niku v#e"no predstav-
ljeni? Ali na#i muzeji dovolj vabijo ljudi 
ali pa se prehitro zadovoljijo z obiski 
#olskih avtobusov. Lahko #arimo po 
muzejskih trgovinicah z replikami in vso 
tisto ponudbo, ki nam je poznana iz tujih 
galerij in muzejskih trgovin?

Zakaj je Rex, eden najbolj#ih stolov v 
zgodovini slovenskega oblikovanja, 
pri#el v Muzej sodobne umetnosti v New 
Yorku in v marsikateri slovenski dom? 
Ali morda zato, ker so v kamni#ki tovarni 
Stol takrat ustanovili in#titut, v katerem 
so oblikovalci mislili, in ne le planirali 
izdelke. Pa tudi v tovarni Tomos, Meblu, 
Cicibanu in #e kje, kjer so – ne glede na 
socializem – podjetja znali upravljati ve" 
kot le samoupravno.

Zakaj zdrava hrana ne penetrira dlje 
kot v getoizirane lekarni#ko umak-
njene police in zakaj se reciklirane 
stvari najdejo le za skritimi vogali 
buti"ne ponudbe? Zakaj toliko mladih 
ljudi kopi"i svojo energijo, ne da bi 
znali, vedeli in zmogli razbremeniti 
svoje potenciale s pravimi partnerji 
in primernimi ni#ami? In zakaj ve"ina 
prebivalcev ne pozna dobro lepot na#e 
kulturne dedi#"ine in celotne kulturne 
ponudbe? Zakaj nam lahko dan na dan 
kri"ijo iz ekonomskopropagandnih 
sporo"il o WC-"istilih, pralnih pra#kih 
in "okoladah, medtem ko je ve"ina 
zagotovo &elenega prezrta?

Takih vpra#anj je bilo iz no"i v no" ve". A 
najbolj mi je bilo v#e", da je bilo tudi od-
govorov iz dneva v dan ve". Na ministr- 
stvu za kulturo smo se vrgli v preverjanje 
idej in v bistvu za"eli delati to, kar bi 
moralo biti bistvo na#ega dela: za"eli 
smo cukati za rokav vse druge vladne 
resorje in se povezovati med seboj. 
Kajti kultura ni deljiva na alternativno, 
elitno, amatersko, oficijalno, mrtvo, &ivo, 
klasi"no, mladinsko, ustvarjalnost je 
kratko malo baza vseh procesov okoli nas.

Majda "irca
ministrica za kulturo 

Republike Slovenije

Ljubljana, december 2010



Za"nimo z definicijo
Definiranje kulturnih in kreativnih indus-
trij ni preprosta naloga. Termin je bil v 
sloven#"ino prenesen iz drugih jezikov in 
okolij, v katerih je opredeljen na razli"ne 
na"ine. Poleg tega nekatera okolja uporab-
ljajo za vse le izraz kulturne industrije, 
drugje pa k temu dodajajo #e #ir#i pomen 
kreativne industrije. Izraz kulturne indus-
trije ima dalj#o zgodovino kakor kreativne 
industrije. Njegovi izvori segajo v prvo 
polovico dvajsetega stoletja, ko sta film in 
gramofonska plo#"a ustvarila nove oblike 
umetnosti, ob"instva in podjetni#tva. 
Te&ave so tudi z razmejitvijo, kaj so 
kulturne in kaj kreativne industrije, "eprav 
na splo#no velja, da prva oznaka definira 
tiste dejavnosti, ki so bolj neposredno 
povezane z umetnostjo, denimo glasba, 
gledali#"e in film, druga pa vklju"uje #e 
tiste aktivnosti, ki imajo malo skupnega s 
tradicionalno definiranimi umetnostmi, in 
zajema, na primer, ogla#evanje in  grafi"no 
oblikovanje.

Kaj so kulturne 
in kreativne  
industrije?

V Sloveniji smo #e pred nekaj leti uporab-
ljali izraz kulturne industrije, najprej 
v edninski in nato v mno&inski obliki. 
Z razvojem dejavnosti pa se je prijela 
raba kulturne in kreativne industrije, 
pri "emer se angle#ka beseda creative 
enkrat prevaja kot kreativno, drugi" 
pa kot ustvarjalno. Brez zadr&ka lahko 
uporabljamo oboje.
 

Kaj pravi Wikipedia?
'e ho"emo izbirati med definicijami, 
kaj so KKI, bo najbolje, da pogledamo, 
kaj o tem pravi javno dostopna spletna 
enciklopedija Wikipedia, ki je eden od 
proizvodov kreativnih industrij. Za"ela je 
nastajati z novimi informacijsko komu-
nikacijskimi ra"unalni#kimi programi, iz 
katerih je prevzela novo obliko orga-
niziranosti dela, to je dejavno udele&bo 
uporabnikov, in na tej podlagi ustvarila 
danes ob#irno in ve"jezikovno bazo 
leksikonskih podatkov. 
Wikipedia predstavlja pojma kulturne in 
kreativne industrije vsakega posebej s 
priporo"ilom, naj se povezujeta. 1

# h%p://en.wikipedia.org/wiki/Creative_industries 
in h%p://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_industry, 
oboje 15. 12. 2010.



Sklicujo" se na mednarodne organizacije, 
kot sta Unesco in GATT (The General 
Agreement on Tari(s and Trade), so kul-
turne industrije definirane kot dejavnosti, 
ki zdru&ujejo ustvarjalnost, proizvodnjo 
in distribucijo dobrin in storitev, ki so v 
svojem bistvu kultura. Pogosto jih varujejo 
zakoni o intelektualni lastnini. Temeljijo 
na znanju in so delovno intenzivne. 
Vklju"ujejo besedno, glasbeno, televizijsko 
in filmsko proizvodnjo in zalo&ni#tvo, 
umetno obrt in oblikovanje. Nekatere 
dr&ave k temu dodajajo #e arhitekturo, 
vizualno in izvedbeno umetnost, #port, 
ogla#evanje in kulturni turizem. 
Wikipedia tudi navaja, da bodo dru&be s 
podpiranjem ustvarjalnosti in spodbu-
janjem inovativnosti vzdr&evale kulturno 
raznolikost in da bodo tudi zato gospodar-
sko uspe#ne. 

Ali so KKI fenomen 
zadnjih let?
Mnogi avtorji so na to vpra#anje odgovorili 
z da in ne.2 Odgovor ne je legitimen, "e 
pomislimo, da je ustvarjanje predmetov, 
ki imajo ob uporabni #e  izrazno vrednost, 
staro, kakor je stara "love#ka dru&ba. Prav 
tako dolgo obstajajo tudi ljudje, ki &elijo 
imeti take predmete. Poleg tega vemo, 
da s slogom in lepoto v glasbi, likovni 
umetnosti, igri, zabavi ali modi izra&amo 
kulturne vrednote in sporo"amo dru&beni 
polo&aj. Menjava tovrstnih predmetov in 
storitev ni navadna ekonomija. 
Kljub dolgi bradi zgodovine pa lahko mirno 
re"emo, da so KKI, kakor jih poznamo 
danes, stare pribli&no petnajst let. 'eprav 

so #e najstnice, so povsem suverene. Uve-
ljavile so se z razvojem novih tehnologij. 
Pravzaprav so njihov proizvod. Na primer, 
vizualni ra"unalni#ki simulatorji realnih 
situacij so skupinsko delo umetnikov, 
oblikovalcev, matematikov, ra"unalni#kih 
programerjev in prodajalcev. 
A "e nosilci dr&avnega upravljanja in 
oblasti ne bi prepoznali v teh dejavnostih 
potencialov, ki vplivajo na razvoj dru&be, ne 
bi mogli govoriti o KKI v tak#nem smislu in 
obsegu, kot govorimo danes. Z dr&avnimi 
in mednarodnimi strategijami so se KKI 
institucionalizirale in dobile prepoznavno 
dru&beno veljavo.
Med vodilnimi dr&avami v KKI je Velika 
Britanija, ki je na tem podro"ju aktivna od 
druge polovice devetdesetih let. Pri iska-
nju poti, kako ubla&iti doma"e te&ave, ki so 
nastale z novo svetovno realnostjo zaradi 
nove globalnopoliti"ne razporeditve 
mo"i po padcu berlinskega zidu in vse bolj 
intenzivne selitve industrijske proizvodnje 
in razvojnih oddelkov podjetij na t. i. glo-
balni jug, je prepoznala izzive v ustvarjal-
nosti, kulturi in umetnosti. V njih je videla 
potenciale, ki lahko pozitivno vplivajo na 
prestrukturiranje gospodarske dejavnosti 
ter njeno svetovno konkuren"nost in rast. 
Poleg tega pa pripomorejo k regeneraciji 
opustelih urbanih in ruralnih okolij. Po njeni 
poti so postopoma stopale druge dr&ave. 
Posvojile so jo mednarodne institucije, kot 
sta Unctad in Unesco in v svoje programe 
jo je vnesla Evropska unija.

Ustvarjalni paradoks
KKI ne spreminjajo pomena ustvarjanja, 
domi#ljije ali inovativnosti, ki so od 
nekdaj in povsod ena od temeljnih 
zna"ilnosti "loveka, temve" pogled 
na kulturo, umetnost in gospodarsko 

dejavnost. So ustvarjalni paradoks, saj, 
gledano tradicionalno, ustvarjanje, ki je 
enkratno in zaneseno po"etje, povezuje-
jo z mehansko in segmentirano industri-
jsko proizvodnjo. 
A povezovanje, ki ne izhaja iz ustaljenih 
pomenov, ponuja ne#teto novih izzivov. 
V teoreti"ni misli o kulturi in umetnos-
ti preizpra#uje pomene, kaj sta visoka 
in nizka (oziroma elitna in popularna ali 
urbana in ljudska) umetnost in kultura 
oziroma njuni produkti in storitve. 
V gospodarstvu spodbuja delovanje 
manj rigidnih modelov organizacije 
proizvodnje in tr&enja.
Igrivost in eksperiment, temeljni 
zna"ilnosti znanstvenega in 
umetni#kega dela, postajata pomem-
bna tudi za neumetni#ka in neznanst-
vena podro"ja.

Prehod na kreativno 
ekonomijo
V zadnjem desetletju so v mnogih 
dr&avah KKI, torej dejavnosti, ki preple-
tajo temeljne umetni#ke in kulturne 
prakse z dose&ki uporabnih znanosti in 
poslovanja, prerasle v kreativne eko-
nomije. Mnogi sektorji gospodarstva so 
prevzeli prilagodljivost in sposobnost 
KKI, da ustvarjalno uporabljajo znanje, 
usvajajo nove tehnologije in delujejo z 
novimi poslovnimi modeli. 
To pot je ubralo tudi marsikatero 
podjetje v Sloveniji.

2 John Newbigin, The Creative Economy: Un Intro-
ductory Guide, Creative and Cultural Economy 
series/ 1, The British Council, London, 2010, str. 13.

3 Green paper, Unlocking the potencial of cultural 
and creative industries, European Commission, 
Bruselj, 2010, str. 5.

Definicija kulturnih in 
kreativnih industrij

Leta 2010 je Evropska komisija podala 
delovno definicijo KKI v Zeleni knjigi 
– Izkori!"anje potenciala kulturnih in 
ustvarjalnih industrij: 

„Kulturne industrije“ so tiste indus-
trije, ki proizvajajo in distribuirajo 
dobrine ali storitve, ki imajo takrat, ko 
se razvijejo, posebni atribut, uporabo 
in namen, ki utele!a ali posreduje 
kulturno izra#anje, ne glede na komer-
cialno vrednost, ki jo lahko imajo. Poleg 
tradicionalnih umetnostnih podro"ij 
(scenske umetnosti, likovne umetnosti, 
kulturna dedi!"ina – z javnim sektor-
jem vred) zajemajo tudi film, DVD in 
video, televizijo in radio, videoigre, 
nove medije, glasbo, knjige in tisk. Ta 
koncept je definiran v odnosu do kul-
turnih izra#anj iz Konvencije o varstvu  
in spodbujanju raznolikosti kulturnih 
izra!anj Unesca iz leta 2005. 

„Ustvarjalne industrije“ so tiste 
industrije, ki uporabljajo kulturo kot 
vlo#ek in imajo kulturno razse#nost, 
"eprav so njihovi rezultati po ve"ini 
funkcionalni. Te industrije zajemajo 
arhitekturo in oblikovanje, ki kreativne 
elemente vklju"ujeta v !ir!e procese, in 
podsektorje, kot so grafi"no in modno 
oblikovanje ali ogla!evanje.3



Statisti"ni podatki
Stanje KKI v Sloveniji predstavljamo z 
nekaterimi statisti"ni podatki. Ti ka&ejo, 
da so bile KKI bolj u"inkovite pri te&avah, 
ki jih je prinesla gospodarska kriza. KKI 
so v Sloveniji, tako kakor drugje v Evropi, 
organizirane predvsem kot mala in 
mikro podjetja. Velika ve"ina jih deluje 
lokalno. Poleg tega pa ima Slovenija tudi 
razvit javni sektor KKI.

Ve" kot trideset tiso" 
delovno aktivnih

Po podatkih Statisti"nega urada 
Slovenije se je #tevilo delovno aktivnih 
oseb4 v KKI med letoma 2002 in 2009 
pove"alo za 11 odstotkov. Leta 2009 so 
te industrije zaposlovale 33.758 ljudi, to 
je 4 odstotke vseh zaposlenih prebi- 
valcev. Ta dele& se je v zadnjih treh letih 
stalno pove"eval. Zajema delovno ak-
tivne v gospodarskih dru&bah, javnih in 
zasebnih zavodih, dru#tvih in ustanovah  
ter samozaposlene.  Za primerjavo 

kulturne in 
kreativne  
industrije v
sloveniji

povejmo, da KKI v Evropski uniji zaposlu-
jejo pet milijonov ljudi. 

Leta 2009 je bilo najve" delovno 
aktivnih v okviru KKI v arhitekturi, saj 
je na tem podro"ju kar 38 odstotkov 
vseh zaposlenih v KKI. Dele& zaposlenih 
v arhitekturi se iz leta v leto spreminja. 
Drugo mesto je pripadlo zalo&ni#tvu 
s 15,6 odstotka, ne glede na to, da je 
#tevilo zaposlenih v zadnjih osmih letih 
padlo skoraj za 4 odstotne to"ke. Prav 
tako se je nekoliko zmanj#al dele& zapo-
slenih na radiu in televiziji, medtem ko 
je #tevilo delovno aktivnih na podro"jih 
oblikovanja, umetni#kega ustvarjanja in 
filma zraslo. V umetni#kem ustvarjanju 
se je med letoma 2002 in 2009 pove"alo 
za 2 odstotni to"ki.

4 Delovno aktivne osebe so vse osebe, ki so 
pokojninsko in invalidsko zavarovane oziroma 
so v delovnem razmerju na obmo"ju Republike 
Slovenije, delovno razmerje pa je lahko sklenjeno 
za dolo"en ali nedolo"en "as, za polni ali skraj#ani 
delovni "as. V tej knji&ici uporabljamo za termin 
delovno aktivne osebe tudi izraz zaposleni.



Manj$i dele! 
zmanj$anja zaposlenih
'e pogledamo statisti"ne podatke le 
za gospodarske dru&be in samostojne 
podjetnike, registrirane za dejavnosti 
KKI, so ti leta 2009 predstavljali 7,4 
odstotka vseh gospodarskih subjektov 
in zaposlovali 3,4 odstotka vseh delovno 
aktivnih v vseh gospodarskih subjektih. 
Slika je v letu 2009 za malenkost bolj#a, 
kakor je bila prej#nje leto.  

Graf: !tevilo delovno aktivnih v kulturnih 
in ustvarjalnih industrijah v Sloveniji 
med letoma 2002 in 2009.

Razlike v dele&ih med gospodarskimi 
dru&bami in samostojnimi podjetniki KKI 
so pravzaprav majhne. Dele&i so ve"ji 
pri gospodarskih dru&bah, ki zavzemajo 
8,4-odstotni dele& vseh dru&b in zapo-
slujejo 3,6 odstotka zaposlenih v vseh 
dru&bah. 

Leta 2009 je bilo registriranih 4529 
gospodarskih dru&b KKI. Glede na pred-
hodne leto se je njihovo #tevilo pove"alo 
za 4 odstotke, kar je enako slovenskemu 
povpre"ju za vse gospodarske dru&be. 
Skupno #tevilo zaposlenih v vseh gos-
podarskih dru&bah se je leta 2009 glede 
na leto 2008 zmanj#alo za 6 odstotkov. 
Tu ka&ejo KKI ugodnej#o sliko, saj se 
je #tevilo zaposlenih zmanj#alo za 3 
odstotke.

Slika samostojnih podjetnikov ni 
bistveno druga"na. Leta 2009 je bilo 
registriranih 4627 samostojnih pod-
jetnikov KKI, kar je za 14 odstotkov ve" 
od predhodnega leta in kar je krepko 
preseglo popre"no rast teh podjetij, ki 
je bila 4-odstotna. !tevilo zaposlenih v 
podjetjih samostojnih podjetnikov se je 
med letoma 2008 in 2009 zmanj#alo za 7 
odstotkov. Medtem ko je bil padec zapo-
slenih v podjetjih KKI v tem letu manj#i in 
je zna#al 4 odstotke.
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Druge kulturne dejavnosti Arhitektura na prvem 

mestu
Leta 2009 je najve" gospodarskih 
subjektov v KKI opravljalo dejavnosti 
na podro"ju arhitekture, "eprav so se v 
gradbeni#tvu, ki se je v preteklih desetih 
letih zelo hitro razvijalo, &e kazala 
znamenja krize. Zanemarljivo je bilo 
#tevilo registriranih gospodarskih dru&b 
in samostojnih podjetnikov na podro"jih 

varstva kulturne dedi#"ine, muzejev, 
arhivov in knji&nic. V Sloveniji so ta 
podro"ja pokrita s pravnimi osebama 
javnega prava. Oznaka druge kulturne 
dejavnosti vklju"uje rezervacije in 
druge s potovanji povezane dejavnosti, 
spremljajo"e dejavnosti za umetni#ko 
uprizarjanje, obratovanje objektov za 
kulturne prireditve, botani"ne in &ivalske 
vrtove, varstvo naravnih vrednot, 
zabavi#"ne parke in druge nerazvr#"ene 
dejavnosti za prosti "as.

Vir podatkov: AJPES, Letna poro"ila gospodar-
skih dru&b in letna poro"ila malih samostojnih 
podjetnikov.

Graf: !tevilo gospodarskih dru&b in pod-
jetij samostojnih podjetnikov na podro"ju 
kulturnih in ustvarjalnih industrij leta 2009.



Prevladujejo mala in 
mikro podjetja
Mikro in mala podjetja so tista, ki 
zaposlujejo od ni" do devet oziroma od 
deset do devetin#tirideset ljudi. Tako 
kot v Evropi tudi v Sloveniji prevladujejo 
v KKI mala in mikro podjetja. V Sloveniji 
zavzemajo zelo velik dele&, ki se giblje 
med 85 in 95 odstotki vseh podjetij.

Graf: Dele&i gospodarskih dru&b v 
kulturnih in ustvarjalnih industrijah leta 
2009 glede na velikost podjetja (merilo 
velikosti: #tevilo zaposlenih).

Vir podatkov: AJPES, 
Letna poro"ila gospodarskih dru&b.

* KKI smo v okviru veljavne Standardne klasifi-
kacije dejavnosti definirali po naslednjih #ifrah 
dejavnosti: 32.990, 47.610, 47.621, 47.622, 58.110, 
58.120, 58.130, 58.140, 58.190, 59.110, 59.120, 
59.130, 59.140, 59.200, 60.100, 60.200, 63.910, 
71.111, 71.112, 71.129, 74.100,74.200, 79.900, 85.520, 
90.010, 90.020, 90.030, 90.040,  91.011, 91.012, 
91.020, 91.030, 91.040, 93.210, 93.299.
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Generalni direktorat za podjetni$tvo in 
industrijo pri Evropski komisiji  je za-
pisal: »Kreativne industrije niso samo 
pomemben ekonomski dejavnik sam 
po sebi temve" vna$ajo v ekonomijo 
znanje in dinami"nost.«

Za potrebe Ministrstva za kulturo smo 
se pri definiciji KKI* oprli na met-
odologijo Eurostata in definicijo 
kulturnih in ustvarjalnih industrij v 
dokumentu Evropske komisije Zelena 
knjiga – Izkori!"anje potenciala kul-
turnih in ustvarjalnih industrij:

& kulturne industrije:
 ' uprizoritvene umetnosti 
 ' vizualne umetnosti 
 ' kulturna dedi$"ina
 ' film 
 ' DVD in video 
 ' televizija in radio 
 ' video igre 
 ' novi mediji 
 ' glasba
 ' knjige in tisk

& kreativne industrije:
 ' arhitektura
 ' oblikovanje 
 ' grafi"no in modno oblikovanje
 ' ogla$evanje



Vir podatkov: AJPES, 
Letna poro"ila pravnih oseb javnega in zasebnega 
prava ter dru#tev za leto 2009.

Dru#tva
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Graf: !tevilo pravnih oseb javnega in 
zasebnega prava, ki niso gospodarske 
dru&be, ter dru#tev kulturnih in
ustvarjalnih industrij v letu 2009.

V Sloveniji je bilo leta 2009 na podro"ju 
KKI evidentiranih 376 pravnih oseb 
zasebnega prava, ki niso gospodarske 
dru&be, 270 pravnih oseb javnega prava 
in 614 dru#tev. Od navedenih pravnih 
oseb zasebnega prava se jih je najve" 
ukvarjalo z umetni#kim ustvarjanjem in 
zalo&ni#tvom. Med pravnimi osebami 
javnega prava je bilo najve" knji&nic. 
Med dru#tvi pa so prevladovala tista, 
ki delujejo na umetni#kim ustvarjanju in 
uprizarjanju.
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Razvoj in uspeh KKI v nekem okolju sta 
odvisna tudi od tradicije in oblik javne 
podpore kulturi na lokalnem in dr&avnem 
nivoju. Pri tem ima ministrstvo za 
kulturo pomembno vlogo, saj financira 
in sofinancira mnoge knjige, predstave, 
filme in vrsto drugih dejavnost KKI. Od 
leta 2000 snuje svoje razvojne na"rte 
na podlagi Nacionalnih programov za 
kulturo, ki govorijo tudi o KKI. 

Nacionalni program za kulturo za 
obdobje med letoma 2008 in 2011, ki 
ga je sprejel dr&avni zbor, navaja, da so 
»kulturne industrije«, prinesle »izjemne 
tehnolo#ke mo&nosti za dostop do 
umetnosti in kulture, za izobra&evanje in 
razvoj ter s tem tudi gospodarsko rast«. 
Poudarja tudi, da so »lahko gonilna sila 
tehnolo#kih inovacij« in da njihov razvoj 
»spodbuja samozaposlovanje in nastaja-
nje malih in srednjih podjetij«.  

Izhajajo" iz nacionalnega programa za 
kulturo in potreb dru&be je Ministrstvo 
za kulturo sprejelo ukrepe za spod-
bujanje KKI, ki jih bo izvedlo leta 2011 
v sodelovanju z drugimi ministrstvi in 
agencijami RS, ki delujejo na podro"ju 
kulture. Program ukrepov pokriva 

Kako ministrstvo 
za kulturo 
spodbuja KKI

razna podro"ja KKI, od tradicionalnih, 
kakr#na je knjiga, do takih, kakr#ni sta 
pridelava &ivil in kulinarika, ki so novost 
v pojmovanju, kaj so KKI pri nas. Pri tem 
je Ministrstvo za kulturo izhajalo iz teh 
prednostnih usmeritev:

) medresorsko povezovanje,
) priprava ustreznih zakonskih podlag,
) spodbujanje povezovanja akterjev 
KKI med seboj in z akterji na drugih 
podro"jih, predvsem povezovanja kul-
ture z gospodarstvom, izobra&evanjem, 
znanostjo in tehnologijo, 
) izobra&evanje akterjev v KKI in 
porabnikov ponudbe KKI,
) promocija KKI kot agensov 
kreativnosti in inovativnosti.



Distribucijsko 
skladi$"no sredi$"e 
za knjigo
Brez  knjige  in  knjigotr#tva v Sloveniji ni 
mogo"e misliti KKI, saj &e dolgo povezu-
jeta ve" kot avtorje, zalo&nike in tiskarje. 
Poleg tega zalo&ni#tvo tiskanih knjig 
zaposluje veliko ljudi in njegova produk-
cija je velika. Slovenija je namre" ena od 
dr&av z najve" izdanimi knji&nimi naslovi 
na prebivalca.
Pri tem pa mnoge zanimive in aktualne 
publikacije malih in velikih zalo&b, 
muzejev,  galerij, fakultet, znanstvenih 
in#titutov in ob"in, ki so iz#le tudi s 
finan"no podporo iz javnih sredstev, 

Politike in 
instrumenti 
pomo!i 
Ministrstva za 
kulturo za 2011

praviloma niso v redni prodaji, temve" 
le&ijo v kupcem nedostopnih skladi#"ih. 
Korak k bolj u"inkovitemu in #ir#e 
razvejenemu knjigotr#tvu bo prineslo 
novo knji&no sredi#"e, ki ga na"rtuje 
Javna agencija RS za knjigo. Sredi#"e 
z ra"unalni#ko programsko infrastruk-
turo za distribucijo bo na sodoben 
na"in povezovalo dejavnosti javnega 
skladi#"a, knjigarne in dru&abnega 
prostora. Z njim se bosta pove"ala 
dostopnost knjige in izbolj#alo stanje v 
distribuciji knjige.    

Muzejska trgovina
Raziskava, ki jo je podprlo Ministrstvo 
za kulturo, o stanju muzejskih trgovin v 
Sloveniji je pokazala, da imamo veliko 
li"nih, kakovostnih in tr&no privla"nih 
spominkov in daril, a so naprodaj samo 
v okolju, v katerem so nastali. Odprtje 
nove, povezovalne muzejske trgovine 
s potencialom, da se razvije v mre&o 

Novi prostori, 
nove prilo!nosti



tovrstnih trgovin, bo sedanji dejavnosti 
muzejskih trgovin dalo novega zagona.

 Sejmi
Ob muzejski trgovini vidi Ministrstvo za 
kulturo v sejmih, eni najbolj tradiciona-
lnih oblik menjave blaga med proizva-
jalci in kupci, primerno orodje za #iritev 
prodaje in promocijo izdelkov KKI. !e 
posebno je zainteresirano podpreti se-
jme, ki bodo specializirani za uporabne in 
okrasne izdelke s kulturnim sporo"ilom, 
kot so predmeti dobrega oblikovanja 
in umetnostne obrti, spominki kul-
turne dedi#"ine in replike. S tem bo 
dobila tovrstna ustvarjalna proizvodnja 
najve"krat malih podjetij in samosto-
jnih proizvajalcev dodatno prilo&nost 
za podjetni#ko delovanje in dru&beno 
uveljavitev.

Za odgovorno 
prihodnost
 
Razstave o zgodovini 
ogla$evanja
Pogled v preteklost dejavnosti lahko 
prinese bolj#e razumevanje njenega 
sedanja stanja. Tudi pri ogla#evanju, tej 
prevladujo"i obliki dru&bene komuni-
kacije, je lahko pogled v lastno zgodo-
vino produktiven. 
Ministrstvo za kulturo bo podpiralo 
razstave, ki bodo kompleksno predsta-
vile ogla#evanje, za katero smo #e pred 
desetimi leti uporabljali izraz reklame 
in pred tridesetimi propaganda. Te 
»za"asne platforme«, ki zdru&ujejo razne 

dele&nike, bi lahko proizvedle uporabno 
raziskavo o potro#ni#ki ideologiji in 
preu"ile, kje so poti naprej in kako nove 
tehnologije, torej spletni programi, blogi 
in socialna omre&ja, vplivajo na njen razvoj.

Partnerstvo med 
$olami in podjetji

Konvencija in 
alternativa v tekstilni 
industriji  
Pred modno in tekstilno industrijo so 
danes tako kakor pred drugimi industri-
jskimi panogami vpra#anja, povezana z 
globalnimi klimatskimi spremembami, 
onesna&evanjem okolja, energetskimi 
viri in neeti"nim proizvajanjem. V iskanju 
novih poti se v modi vse bolj uveljavlja 
koncept po"asne mode, ki je alternativa 
hitri, poceni, »kupi in zavrzi« proizvodnji. 
Koncept nastaja vzporedno z giban-
jem trajnostnega razvoja, ki poudarja 
zmanj#evanje vplivov tekstilne industri-
je na okolje in ohranjaje tradicionalnega 
znanja posamezne kulture. Ministrstvo 
za kulturo bo v izobra&evanju na Oddelku 
za tekstilstvo Naravoslovnotehni#ke 
fakultete v Ljubljani podpiralo uvelja-
vljanje novih poti v skladu s koncep-
tom upo"asnjene mode. !tudenti in 
#tudentke bodo uporabljali znanje, ki 
izhaja iz slovenske tekstilne tradicije, in 
ga s proizvajalci, oblikovalci in tr&nimi 
strokovnjaki vgradili v oblikovanje nove 
linije tekstilnih izdelkov. 

Tradicija in 
inovativnost 
umetnostne obrti 
V Sloveniji je umetnostna obrt razvita 
obrtna dejavnost in pomembna panoga 
KKI. Od drugih tradicionalnih obrti se ra-
zlikuje po inovacijah, ki so na ustvarjalen 
na"in vnesene v najve"krat ro"no 
narejene izdelke. To jim daje aktualnost 
in zato so bolj pisani na ko&o sodobnega 
"loveka. 
Ministrstvo za kulturo bo spodbujalo 
sistemsko #iritev znanja in ve#"in, ki 
jih imajo izdelovalci umetnostne obrti, 
povezovanje njihovega dela s tr&niki 
in turisti"nimi delavci in mednarodno 
izmenjavo izku#enj na tem podro"ju. 
Prav #iritev na mednarodne trge je 
izziv, ki je lahko dodatna spodbuda za te 
dejavnosti KKI. 

Grafi"no oblikovanje 
in vidna sporo"ila 
Grafi"no oblikovanje in oblikovanje 
vidnih sporo"il imata veliko dru&beno 
mo", saj dr&i, da so dobro oblikovani 
sporo"ilo, zamisel ali vsebina polovica 
uspeha. 
V izobra&evalnih delavnicah, ki jih bo 
podpiralo Ministrstvo za kulturo na 
visoko#olskih oddelkih za oblikovanje 
in arhitekturo, bo pred #tudentkami in 
#tudenti naloga, da oblikujejo celostno 
grafi"no podobo, spo"ilo ali embala&o za 
manj#e podjetje ali ustanovo, tako da bi 
postala bolj prepoznavna in uspe#na. 

Digitalne 
informacijske in 
komunikacijske 
tehnologije

Culture.si
Danes si &ivljenja ne moremo predstavl-
jati brez hitro dostopnih informacij, ki jih 
ponujajo komunikacijski programi novih 
tehnologij. Za mednarodno promocijo 
umetnosti in dedi#"ine opravlja to nalo-
go v Sloveniji portal Culture.si, ki vsebuje 
informacije v angle#"ini o producentih, 
festivalih,  prizori#"ih, izobra&evalnih 
programih, podpornih dejavnostih in 
virih financiranja, koledar aktualnih 
gostovanj in nastopov v tujini in izbor 
mednarodnih dogodkov v Sloveniji, kon-
taktne imenike in banko slik in logotipov. 
Portal je osnovan na odprtokodni spletni 
platformi MediaWiki, ki poganja tudi 
Wikipedio, in je odli"no orodje za skupin-
ski razvoj in urejanje kompleksnih zbirk 
znanja. Podatki so za#"iteni s prostimi 
licencami Creative Commons, tako da so 
brezpla"no dostopni in uporabljivi. 
Ministrstvo za kulturo vidi v projektu 
pomembno javno dostopno bazo podat-
kov, uporabno tako na ozkem podro"ju 
umetnosti in kulture kakor #ir#e za 
druge dejavnosti dru&be.



Od filma do podcasta
Filmi so najstarej#i umetnostni komuni-
kacijski medij, ki je nelo"ljivo povezan s 
KKI. Je popularen in ne zgublja ob"instva, 
"eprav je za njim &e sto let delovanja. 
Podcasti so novej#i komunikacijski 
medij, ki vse bolj pridobiva veljavo. Oba 
medija sta primerna za predstavljanje 
in obdelavo tem iz kulture in umetnosti. 
Ministrstvo za kulturo bo podprlo njuno 
produkcijo, ki bo javno distribuirana in 
dostopna #ir#emu krogu ljudi. 

Prosto programsko 
orodje 
Digitalna informacijska in komunikacij-
ska tehnologija ima velik pomen ne le 
za KKI, temve" za razvoj dru&be kot 
take, zato ni zanemarljivo vpra#anje, 
kako dru&ba na splo#no gleda na prosto 
programsko orodje. Ministrstvo za 
kulturo bo podpiralo akcije, ki bodo 
spodbujale #iritev proste programske 
opreme, saj je pomemben dejavnik za 
kulturno in znanstveno ustvarjanje, 
#irjenje informacij in #irok dostop do 
znanja. 'e bi tako orodje nadomestilo 
kak#no avtorsko varovano programsko 
orodje, bi lahko veliko prihranili pri javni 
in individualni porabi. Na tej podlagi bi 
lahko nastale pomembne storitvene 
dejavnosti v ekonomskem smislu, ki bi 
opravljale podporne storitve za upora-
bnike in storitve razvijanja programske 
opreme. V tem okolju bi lahko nastajale 
tudi nove tehnolo#ke inovacije.  

Mo" ustvarjalnosti v 
skupnosti 

Dru!bene iniciative 
kot skupnostna 
umetnost 
V dru&bi se "edalje bolj uveljavljajo 
iniciative, ki temeljijo na delovanju ljudi 
v skupnosti z namenom, da uveljavijo 
razne interese, ki so koristni za vso 
skupnost. Pri tem se najve"krat opirajo 
na nove, ustvarjalne metode dela. Delu-
jejo podobno kot skupnostna umetnost, 
ki je v Sloveniji znana z angle#kim izra-
zom community arts. Uporabljajo oro-
dje,  ki je zna"ilno za umetnostne prakse, 
aktivizem, raziskovanje in politiko. 
V sodelovanju z Javnim skladom RS 
za kulturne dejavnosti, ki ima izjemno 
razvejeno kulturno mre&o, bo Ministr-
stvo za kulturo podpiralo dru&bene 
iniciative v obliki kreativnih dogodkov, 
projektov ali akcij, ki bodo uveljavljala 
na"ela trajnostnega razvoja, varstva 
okolja, medetni"nih odnosov, pomena 
javnega prostora in enakih mo&nosti v 
oblikovanju dru&benih politik. 'eprav 
tovrstne iniciative mnogokrat niso 
razumljene kot tradicionalne KKI, so 
izjemno pomembne za delovanje dru&be 
v celoti. S tem ustvarjajo tudi primerno 
okolje za nastanek in razvoj KKI.

Lokalna trajnostna 
oskrba s hrano

Festivali ustvarjalne 
kuhinje  
Ustvarjalnost je pomemben dejavnik raz-
voja tudi v dejavnostih, ki jih na splo#no 
ne uvr#"amo med KKI, kot so pridelava 
&ivil in prehranjevanje.  Ministrstvo za 

kulturo bo v sodelovanju z Ministrstvom 
za kmetijstvo sprejelo skupne ukrepe, s 
katerimi bi popularizirali pomen porabe 
sve&ih &ivil, pridelanih na naravi pri-
jazen na"in v bli&nji okolici, in kulinariko 
s tovrstnimi sestavinami. Arhitekti, 
oblikovalci in umetniki bi lahko s proiz-
vajalci in distributerji &ivil na"rtovali in 
izvajali kreativne festivale kuhanja, s 
katerimi bi promovirali skrb za okolje 
in zdravo prehranjevanje in ki bi bili tudi 
nova poslovna prilo&nost za male kmete 
in distributerje njihovih pridelkov.






