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KULTURNEGA IN KREATIVNEGA SEKTORJA
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Oglaševanje

Uprizoritvena umetnost in umetniško ustvarjanje

Arhitektura

Knjige in tisk

Radio in televizija

Glasba

Oblikovanje in vizualna umetnost

Programska oprema in igre

Arhivi, knjižnice in kulturna dediščina

Video in fi lm

Kulturno-umetnostna vzgoja
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POSLANSTVO
Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma 
za povezovanje, predstavljanje in razvoj kulturnega in 
kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi programi 
krepi družbeno in ekonomsko vrednost sektorja ter ga 
aktivneje povezuje z drugimi sektorji in gospodarstvom. 
Skupaj s subvencijami Ministrstva za kulturo (MK) tvori 
podporno okolje za njegov razvoj. 

Pri Centru za kreativnost podpiramo in predstavljamo 
dejavnosti, ki nastajajo na presečiščih različnih 
ustvarjalnih področij, umetnosti, eksperimentov, trga, 
podjetništva ter gospodarstva in še nimajo sistemske 
javne podpore. Vzpodbujamo interdisciplinarno in 
medsektorsko sodelovanje ter razvoj projektov, ki so 
poslovno uresničljivi, povečujejo dodano vrednost, so 
usmerjeni v reševanje družbenih problemov ali prispevajo 
k družbenemu napredku in blaginji.

POSLANSTVO CzK

Za srečanja v živo vabljeni v 
našo pisarno v Ljubljani ali v 
Mariboru. Svoj obisk napovejte 
na info@czk.si, z veseljem vas 
sprejmemo.
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Iz razstave »Tunel 29 – oblikovanje za postapokaliptični svet«, Projektni prostor MAO, 2020.

O b i š č i te  n a s !
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CILJI IN PROGRAMSKI SKLOPI
CzK ustvarja 
podporno okolje za 
slovenski kreativni 
sektor, ki temelji na 
šestih programskih 
stebrih.

RAZVOJ IZDELKOV  
IN STORITEV
z vzpodbujanjem 
sodelovanja med 
kreativnim sektorjem, 
podjetji, gospodarstvom 
ter javnim in zasebnim 
sektorjem. 
Na razpisu Ministrstva za kulturo 
»Spodbujanje kreativnih kulturnih indu-
strij - CzK« je bilo do leta 2020 z 2,9+ 
milijona evrov podprtih že 115 projektov 
in podjetij. Skupaj bo ustvarjalcem do 
leta 2022 samo iz naslova subvencij 
namenjenih 5,3+ milijona evrov, od tega 
65 % za Vzhodno kohezijsko regijo. 
Dodatne vzpodbude za ustvarjalce pa 
skozi produkcije in koprodukcije za 
razvoj inovativnih izdelkov, storitev, 
projektov in programov - zagotavlja tudi 
Platforma CzK. 

IZOBRAŽEVANJA 

za razvoj podjetniških in 
specializiranih kreativnih 
znanj ter drugih veščin, 
namenjenih rasti 
kreativnega sektorja in 
prenosu ustvarjalnosti 
v gospodarstvo in druge 
sektorje.
Z izobraževanji, konferencami, preda-
vanji, delavnicami, mentorstvi ter sveto-
vanji ob prijavljanju na razpise CzK smo 
pomagali več kot tisoč udeležencem: 
ustvarjalcem, kreativnim podjetjem, 
producentom, kulturnim managerjem, 
kreativnim mediatorjem, podjetnikom 
ter zaposlenim v zasebnih in javnih 
organizacijah. 

MREŽENJE IN 
INTERNACIONALIZACIJA
za vzpostavitev mreže 
partnerskih organizacij, 
povezovanje deležnikov 
iz kreativnega in drugih 
sektorjev v Sloveniji 
ter spodbujanje 
prepoznavnosti 
slovenskega kreativnega 
sektorja v tujini.  
S številnimi partnerji iz Slovenije in 
tujine smo izvedli vrsto mednarodnih 
predstavitev slovenskih ustvarjalcev 
s področja arhitekture, oblikovanja, 
glasbe, vizualne umetnosti in dediščine 
ter nastopili na ključnih mednarodnih 
sejmih in dogodkih, kot so Milano Desi-
gn Week, Vienna Contemporary, Maison 
& Objet v Parizu, idr. Vzpostavili smo 
tudi več partnerstev v okviru evrop-
skih projektov in platform, namenjenih 
ustvarjalcem iz različnih sektorjev.

RAZISKAVE

za boljši uvid v ekonomske 
in družbene potenciale 
ter potrebe kreativnega 
sektorja z namenom 
razvoja priporočil, 
podpornih politik in 
programov.  
Izvedli smo najobsežnejšo statistično 
analizo kulturnega in kreativnega sek-
torja v Sloveniji v obdobju 2008–2017, 
ki predstavlja osnovo za vpogled v 
stanje in nadaljnje raziskave sektorja.

SPLETNA PLATFORMA

nacionalna vstopna 
točka za kreativce 
in iskalce kreativnih 
rešitev, ki informira, 
predstavlja kreativne 
izdelke in storitve ter 
obvešča o priložnostih in 
izobraževanjih.
Na spletni platformi je predstavljenih 
že 270+ kreativcev in mentorjev ter 
1.300+ registriranih spletnih uporab-
nikov, skupaj ima CzK spletna stran že 
190.000+ obiska.

PROMOCIJA 

doma in v tujini za večjo 
prepoznavnost ter 
obveščenost medijev in 
širše javnosti o pomenu 
in projektih slovenskega 
kreativnega sektorja.
V medijih doma in v tujini smo dosegli 
1.500+ objav o CzK dogodkih in ustvar-
jalcih, mlade slovenske ustvarjalce pa 
predstavljamo tudi s pomočjo medijskih 
partnerstev, »pop-up« trgovin, dogod-
kov in razstav.



KULTURNI IN KREATIVNI SEKTOR V SLOVENIJI
»Kulturni in kreativni sektor 
vključuje vse sektorje, 
ki temeljijo na kulturnih 
vrednotah in/ali umetni-
škem in drugem ustvarjal-
nem izražanju, ne glede na 
to, ali so njihove dejavnosti 
tržno ali netržno usmerjene, 
katera vrsta strukture jih 
izvaja in kako se ta struktu-
ra financira. Te dejavnosti 
vključujejo razvoj, ustvarja-
nje, produkcijo, razširjanje 
ter ohranjanje dobrin in sto-
ritev, ki vsebujejo kulturna, 
umetniška ali druga ustvar-
jalna izražanja. Poleg tega k 
njim spadajo tudi povezane 
dejavnosti, kot sta izobraže-
vanje ali upravljanje«1.

Center za kreativnost kot 
osrednja področja tega sek-
torja opredeljuje: arhitekturo, 
oglaševanje, oblikovanje in 
vizualne umetnosti, kulturno 
dediščino, arhivsko in knji-
žnično dejavnost, področje 
knjige, kulturno-umetnostno 
vzgojo, glasbene umetnosti, 
uprizoritvene in intermedij-
ske umetnosti, medije, pro-
gramsko opremo in igre, film 
in avdiovizualno dejavnost, 
kulturni turizem in drugo 
umetniško ustvarjanje.

1 Podlago za definiranje dejavnosti 
KKS tvori opredelitev, zapisana v 
Uredbi (EU) št. 1295/2013, program 
Ustvarjalna Evropa.

2 Bruto dodana vrednost (BDV) je 
osnovni ekonomski kazalnik ter te-
meljno merilo gospodarske aktivnosti 
in uspeha. Vsebinsko pomeni novo 
ustvarjeno vrednost, ki jo je podjetje 
ustvarilo v enem letu. Za razliko od 
bruto domačega proizvoda (BDP), ki 
se izračunava za celotno gospodar-
stvo, je BDV primeren za ocenjevanje 
uspešnosti oziroma prispevka posa-
meznih dejavnosti.

7 % VSEH ZAPOSLENIH V SLOVENIJI 
DELA V KREATIVNI EKONOMIJI

ZNAŠAJO SKUPNI  PRIHODKI KKS 

VSAKO 10. PODJETJE JE KREATIVNO
ORGANIZACIJSKIH ENOT:10,5 10,5 

2 . 9 6 4 .1 6 4 .4 3 8 , 5 3  €

3,5 %
2 . 9 6 4 .1 6 4 .4 3 8 , 5 3  €

BDV2  NA 
ZAPOSLENEGA V KKS

7 7 %%

3,5 %3,5 %
kar pomeni 2,7 % prihodkov, ustvarjenih v celotnem gospodarstvu

43.210 €
BDV NA ZAPOSLENEGA V  
CELOTNEM GOSPODARSTVU

43.210 43.210 €€
45.527 €

BDV NA ZAPOSLENEGA V KKS 45.527 45.527 €€



PROGRAMI CZK
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Produkcijska 
platforma 
Bienala 
oblikovanja

Zasnova številnih 
programskih aktivnosti 
CzK izhaja iz izkušenj, ki 
jih je Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje pridobil z 
vodenjem mednarodnih 
produkcijskih projektov, 
med katerimi je ključni 
prav Bienale oblikovanja 

(BIO). BIO, danes 
zasnovan kot proces 
sodelovanja med 
oblikovalci in ustvarjalci iz 
drugih disciplin, ki razvijajo 
alternative obstoječim 
sistemom, je pokazal, 
da eksperimentalni 
interdisciplinarni proces 

PROGRAMI CzK

omogoča ustvarjalno 
raziskovanje in inoviranje, 
zaradi česar se družbene 
ali podjetniške inovacije 
sploh lahko zgodijo. Zato 
danes CzK koproducira 
prav ta produkcijski del 
bienala.

V sklopu BIO 26 je leta 2019 
CzK omogočil razvoj šestih 
multidisciplinarnih projektov, v okviru 
katerih so se skupine oblikovalcev 
in drugih ustvarjalcev lotile izzivov, 
povezanih z institucijami produkcije in 
posredovanjem znanja. 

bio.sI
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http://bio.sI
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Evropska platforma 
MADE IN - pripovedi 
obrti in oblikovanja

MADE IN s povezovanjem 
oblikovanja, raziskovanja 
in dediščine spodbuja 
sodelovanje in 
izmenjavo znanja med 
tradicionalnimi obrtniki 
in sodobnimi oblikovalci. 
Z raziskavami lokalnih 
obrti, delavnicami in 
rezidencami ter promocijo 
idej povezuje obrtnike, 
oblikovalce, raziskovalce, 
kustose in teoretike pri 
zastavljanju aktualnih 
vprašanj, povezanih z 
dediščino in produkcijo v 
današnji družbi. 

Serija Ratio z odnosom 
med kovinskim in kamnitim 
elementom prikazuje deleže 
kovin, ki jih vsebujejo različne 
rude. Projekt je nastal v 
sodelovanju oblikovalcev 
Mischer’Traxler in kamnoseka 
Bena Ogrina. 
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http://madein-platform.com
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Kreativni 
pospeševalnik 

PROGRAMI CzK

Kreativni pospeševalnik 
je sklop izobraževanj 
o podjetniških in 
specializiranih kreativnih 
vsebinah, namenjenih 
različnim ciljnim skupinam 
kreativnega ekosistema 
in razvoju kreativnih 
podjetij v različnih 
razvojnih fazah. Na 
predavanjih, delavnicah 
in svetovalnicah se 
ukvarjamo s temami, 
kot so razvoj kreativnih 
idej, priprava poslovnih 
načrtov, uspešno vodenje 
projektov, zaščita 
avtorskih pravic ter 
gradnja blagovnih znamk 
in marketinških strategij.  

Podjetniška in 
kreativna znanja za 
različne ciljne skupine 
in podjetniške faze.
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1 x  n a  m e s e c  -  
L J,  M B  i n  s p l e t

http://czk.si/program/kreativni-pospesevalnik
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Kreativni inkubator
PROGRAMI CzK

Program je namenjen 
izbranim kreativnim 
podjetjem, organizacijam 
in podjetjem v nastajanju, 
ki se vključujejo v 
programe CzK in že 
imajo storitve z jasnim 
potencialom, cilji in vizijo, 
kljub temu pa si želijo 
prevetriti pogled na svoje 
poslovanje ali potrebujejo 
specializirano strokovno 
pomoč za nadaljnji 
zagon. Program vključuje 
intenzivne delavnice, 
individualno analizo 
podjetja in specializirana 
svetovanja strokovnjakov 
z različnih področij s 
priporočili za nadaljnji 
razvoj podjetja.
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Linija radiatorjev,  
oblikovanje Dan Adlešič.

http://czk.si/program/kreativni-inkubator
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Da bi podprli kreativna podjetja, 
ki se želijo prijaviti na razpise 
ministrstva, izvajamo promocijo in 
druge izobraževalne aktivnosti za 
prijavitelje: konference s primeri 
dobrih praks, mreženja z mentorji, 
predstavitve razpisa in individualna 
svetovanja po Sloveniji, posebne 
vsebinske delavnice in info točke v 
Projektni pisarni Maribor ter v Ljubljani 
ter druge aktivnosti, ki prijaviteljem 
pomagajo pri prijavi na razpis. 

czk.si/program/izobrazevanja-ob-razpisih-czk

PROGRAMI CzK

Izobraževanja ob 
razpisih CzK

Svetovanja ob razpisih. 

Spremljevalni program BIO 26: 
Instalacija Dom v Arzenalu, 
Dekleva Gregorič arhitekti, Podhod 
Ajdovščina, Ljubljana, 2019.

Po  vs e j  
S l ove n i j i
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http://czk.si/program/izobrazevanja-ob-razpisih-czk
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Prenos veščin
PROGRAMI CzK

Z organizacijo predavanj, 
osebnih svetovanj in 
mreženj predstavljamo 
izkušnje in karierne poti 
uveljavljenih kreativcev 
in poslovnežev, ki 
delujejo v kulturnem in 
kreativnem sektorju, 
ter tako spodbujamo 
izmenjavo znanj in 
omogočamo vpogled v 
dogajanje na globalnih 
tržiščih. Na dogodkih v 
ciklu so denimo nastopili 
oblikovalec avtomobilov 
Robert Lešnik, oblikovalka 
Lara Bohinc, vizualna 
umetnica Jasmina Cibic, 
modna oblikovalka Nataša 
Čagalj, arhitekti iz birojev 
Ofis, Bevk Perović in 
Sadar + Vuga, oblikovalka 
digitalnih storitev Kristi 
Hodak, poslovnež Andraž 
Tori, glasbenik Nikola 
Sekulović in drugi.

czk.si/program/prenos-vescin

Lara Bohinc, mednarodno 
uveljavljena oblikovalka nakita, je 
spregovorila o možnostih, ki jih imajo 
za razvoj karierne poti oblikovalci 
danes, ter o tem, zakaj se je sama 
iz oblikovanja nakita preusmerila v 
oblikovanje pohištva. 

Prenos veščin: Lara Bohinc, 
december 2018 in razstava 
pohištva Studio Bohinc v 
Projektnem prostoru MAO.
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http://czk.si/program/prenos-vescin
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Internacionalizacija 
PROGRAMI CzK

Skupaj z mrežo 
partnerskih organizacij 
z različnih področij 
zagotavljamo 
mednarodno 
prepoznavnost 
kreativnega sektorja 
v tujini. V CzK še 
posebno pozornost 
namenjamo arhitekturi, 
oblikovanju in z njima 
povezanim ustvarjalcem. 
Redno predstavljamo 
nacionalne izbore svežih 
izdelkov slovenskega 
oblikovanja, vlagamo 
v nove produkcije ter 
gradimo prepoznavnost 
slovenske ustvarjalnosti v 
mednarodnem prostoru.

czk.si/program

Z razstavo »We're Open!« smo 
se v letu 2019 predstavljali na 
sejmu oblikovanja Milano Design 
Week, na pohištvenem sejmu 
Maison & Objet v Parizu ter v 
galeriji Kunsthall Oslo ob uradnem 
obisku predsednika Slovenije pri 
norveškem kralju in kraljici. 

»Tunel 29 – oblikovanje za postapokaliptični svet« je skupinska 
predstavitev izbranih projektov, ki predvidevajo prihodnost, 
natančneje postindustrijsko distopijo, in se z njo spopadajo. Izbor 
tridesetih izdelkov, ki si upajo pogledati onkraj sedanjosti, je nastal 
na podlagi odprtega poziva za sodelovanje, na katerega se je 
odzvalo 69 prijaviteljev z več kot 100 izdelki. 

FO
TO

G
R

A
FI

JA
: K

LE
M

EN
 IL

O
VA

R

FO
TO

G
R

A
FI

JA
: J

A
N

EZ
 K

LE
N

O
V

Š
EK

 

http://czk.si/program
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Made in Slovenia

Blagovna znamka in modularna razstava 
Made in Slovenia, namenjena domačim 
in mednarodnim predstavitvam, 
vključuje izdelke slovenskih oblikovalcev, 
ki so trajnostni, inovativni, domišljeni, 
jasni, funkcionalni, družbeno angažirani 
in v veliki meri tudi proizvedeni v 
Sloveniji. Z izborom in znakom odličnosti 
Made in Slovenia ustvarjamo kolekcijo, 
ki bo v svetu prepoznana kot dobro 
slovensko oblikovanje, ki promovira 
trajnostna načela ter prispeva k 
sodelovanju med kreativnim in 
gospodarskim sektorjem. 

czk.si/made-in-slovenia

Nico Less
OBLIKOVANJE PRIMOŽ 
JEZA STUDIO ZA DONAR  
Preprost, a edinstven stol iz 
recikliranega filca.

Stellar by Wa—t
OBLIKOVANJE MASHONI ZA INDATA 
Modularno svetilo, oblikovano z mislijo 
na kontekst in čas.

April
OBLIKOVANJE  
IN PRODUKCIJA AKLIH 
Diskretno, prefinjeno stojalo  
za dežnike.

Emina
OBLIKOVANJE KOBEIAGI KILIMS 
ZA LEJLINA DELAVNICA, BOSNA 
Ročno tkani kilimi in prevleke za 
blazine.

Tekstili za dom
OBLIKOVANJE IN PRODUKCIJA 
DAVID TAVČAR 
Posteljnina in izdelki za dom  
z jastogi.

OTO Zofa
OBLIKOVANJE TAK  
KOLEKTIV ZA KAUCH 
Oto s svojo značilno obliko v vsak 
prostor prinese ravnovesje čistih 
linij in udobja.

Vinski studiolo Vulgaris
OBLIKOVANJE NINA KOŽELJ, 
MANCA KEMPERL  
ZA VULGARIS WOODCUT  
Prostostoječa omarica za 
vino, vinske kozarce in z njimi 
povezanimi pripomočki.

Eclipse
OBLIKOVANJE IN PRODUKCIJA 
TILEN SEPIČ 
Leseni okvir, svetloba in senca se 
združujejo v tej svetilki.
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Sistem mode Konferenca Sistem mode je oktobra 2019 združila 30 
predavateljev, strokovnjakov s področja modne industrije in 
modnih medijev iz več kot 10 držav ter 20 najbolj aktualnih 
domačih blagovnih znamk, ki so predstavile primere 
dobrih praks in nišne poslovne modele, od ulične mode do 
trajnostnih konceptov. 

V sodelovanju s partnerji 
vsako leto izvedemo vsaj 
eno večjo mednarodno 
konferenco, v sklopu ka-
tere predstavljamo dobre 
prakse, poslovne modele 
in strategije ter na podlagi 
zgledov vzpostavljamo 
smernice razvoja na raz-
ličnih področjih kreativ-
nega sektorja, ki obenem 
upoštevajo posebnosti 
slovenskega okolja. 

czk.si/program/sistem-mode

PROGRAMI CzK
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Modni sprehod po Mariboru, v E2RD galeriji z Bojano Kovačič 
Zemljič in Špelo Štamol, oktober 2019.

http://czk.si/program/sistem-mode
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Pop-Upstart V ciklu dogodkov Pop-
Upstart v Projektni pisarni 
Maribor gostimo mlade 
slovenske ustvarjalce 
z različnih področij 
kreativnega sektorja 
ter jim omogočamo, da 
svoje izdelke predstavijo 
širšemu občinstvu. 
Tako želimo spodbujati 
podjetništvo kreativcev, 
predvsem s promocijo 
njihovih inovativnih, 
trajnostnih in oblikovno 
zanimivih produktov. 
Predstavili smo številne 
blagovne znamke 
in kolektive mladih 
ustvarjalcev, kot so 
Lantern Collective, Fuga, 
Cup of Tea, JNŽ, We Are 
Lena, Alja Horvat, Zulu 
Zion, Pirate Piška, Kiss the 
Future, LYC, David Tavčar, 
Jona Bednjanec in drugi.

czk.si/program/pop-upstart

Pop-Upstart: Fuga in  
Lantern Collective,  
oktober 2018.

Pop-Upstart: Nimaš Izbire  
in We Are Lena, februar 2019.
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Članice partnerske mre-
že CzK so organizacije z 
različnih področij kulturnega 
in kreativnega sektorja, ki 
s svojo vizijo in programi 
soustvarjajo nacionalno 
podporno okolje za razvoj 
kreativnega ekosistema v 
Republiki Sloveniji. Zavezani 
sodelovanju, povezovanju 
in podpori ustvarjalcem 
soustvarjamo dobre prakse 
in  priporočila za oblikovanje 
lokalnih in nacionalnih politik 
ter skrbimo za promocijo 
sektorja doma in v tujini. CzK 
bo do leta 2022 razvoju pro-
gramov, s katerimi bodo člani 
mreže podprli ustvarjalce iz 
različnih sektorjev, namenil 
več kot 1,5 milijona €.

Pekinpah Društvo Hiša! Prostorož

Fundacija Brumen Asociacija  Film Factory

Center za kreativne 
industrije Maribor Društvo SOTO Univerza  v Novi Gorici

Zavod Big Ravnikar Gallery Space  Motovila

Inštitut za transmedijski dizajn Zavod Zvereene Galerija Photon

Gledališče Glej Umetnostna galerija Maribor SIGIC

Beletrina Poligon Outsider

PARTNERSKA MREŽA CzK

Pekinpah Društvo Hiša! Prostorož

Fundacija Brumen Asociacija  Film Factory

Center za kreativne 
industrije Maribor Društvo SOTO Univerza  v Novi Gorici

Zavod Big Ravnikar Gallery Space  Motovila

Inštitut za transmedijski dizajn Zavod Zvereene Galerija Photon

Gledališče Glej Umetnostna galerija Maribor SIGIC

Beletrina Poligon Outsider



PROGRAMI 
           PARTNERSKE  
MREŽE CZK

Programi partnerske mreže CzK so usmerjeni v 
izobraževanje, povezovanje in interakcijo z ustvarjalci z 
različnih področij kulturnega in ustvarjalnega sektorja. 
Vsebine, ki jih partnerske organizacije izvajajo v okviru 
partnerske mreže, odgovarjajo na izzive, primanjkljaje 
in aktualne problematike slovenskega kreativnega 
sektorja. Programi partnerske mreže CzK mnogim 
zagotavljajo podporo pri lastnih razvojnih projektih, so 
koristna odskočna deska, za številne ustvarjalce pa 
prvi stik s tujimi poslovnimi okolji in priložnostmi na 
mednarodnem prizorišču.

Društvo Hiša!, 
Potujoča 
akademija 
kreativnega 
turizma (P.A.K.T.), 
2020. 

Prostorož, Urbana 
akademija: 
Kreativna četrt 
Barutana, Kamnik, 
2020.
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SIGIC, Glasbeni 
posel 1.0 / MB: 
Trialog Sekulović 
vs. Novak & 
Bradač + koncert 
Beatpolar, 2019.

Film Factory, 
Projektor, 2020.
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PROGRAMI PARTNERSKE MREŽE CZK

Ravnikar Gallery 
Space, Vienna 
Contemporary, 
Dunaj, 2020.

UGM, konferenca 
Umetnost in 
mesto, EKO 8, 
2020.
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RAZPISI ZA SPODBUJANJE  
      KREATIVNIH KULTURNIH  
      INDUSTRIJ  CZK

A3

A2

A1Financiranje: Ministrstvo za kulturo RS
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Center za kreativnost je ukrep 
Republike Slovenije, ki z javnimi 
razpisi Ministrstva za kulturo in 
aktivnostmi Platforme CzK, podpira 
razvoj kreativnega sektorja v 
Sloveniji. Projekt v obdobju 2017–
2022 sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija, izvaja pa 
se v dveh neločljivih sklopih: 
Platforma Center za kreativnost, ki jo 
vodi MAO, izvaja podporne dejavnosti 
za razvoj kreativnega sektorja: 
prireja izobraževanja in mreženja, 
si prizadeva za internacionalizacijo, 
opravlja raziskave, upravlja spletno 
platformo in skrbi za spletno ponudbo 
ter promovira kulturni in kreativni 
sektor.
Razpisi »Spodbujanje kreativnih 
kulturnih industrij«, ki jih vodi 
Ministrstvo za kulturo RS, zagotavljajo 
sredstva za razvoj kreativnih podjetij, 
projektov in idej ter močnejšega 
sodelovanja med gospodarstvom 
in kreativnim sektorjem. Kreativci in 
poslovneži lahko na razpisih prejmejo 
od 15.000 € do 40.000 € nepovratnih 
sredstev za različne razvojne faze in 
odobrene projekte:

A1
SEMENSKA FAZA  
»PREVERITEV KONCEPTA«
je namenjena testiranju in 
razvoju ustvarjalnih podjetni-
ških idej ali prototipov pred 
vstopom na trg. V okviru te 
faze lahko posamezni pro-
jekti prejmejo do 15.000 €.

A2
ZAGONSKA FAZA  
»KREATIVNI START-UP«
zagotavlja podporo podje-
tjem s področja kreativnega 
sektorja v fazi rasti ter spod-
buja inovativne razvojne pro-
jekte in širitev na mednaro-
dne trge. Posamezni projekti 
lahko v tej fazi prejmejo do 
40.000 €.

A3
POVEZOVANJE KREATIVCEV 
IN GOSPODARSTVA – 
»KREATIVNI POVEZOVALNIK«
spodbuja strateško sodelo-
vanje med kreativci in pod-
jetji z ostalih gospodarskih 
področij, ki želijo s pomočjo 
ustvarjalcev, oblikovalcev, 
»design managementa« in 
drugih ustvarjalnih stori-
tev prestrukturirati svoje 
procese, izdelke ali storitve 
oziroma razvijati lastno 
proizvodnjo in blagovne 
znamke. Posamezni projekti 
lahko v tej fazi prejmejo do 
30.000 €. trajna.com

Notweed 
Paper 

Preizkušanje poslovne ideje, ki jo izvaja društvo 
Trajna, nastaja na preseku oblikovanja, podjetništva 
in okoljevarstva. Trajna se ukvarja z oblikovanjem, 
proizvodnjo, trženjem in distribucijo novih papirnih 
izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin. Blagovno 
znamko razvijajo predvsem z namenom, da bi 
spodbujali integracijo invazivnih rastlin v lokalnem 
okolju ter sodobnemu potrošniku ponudili nizkoogljični 
brezlesni papir.

Za nakup izdelkov ali 
več informacij pišite na  
info@trajna.com. 

TRAJNA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA
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ptich.si

Ptich:  
glasbeni izleti 
& urbane ture 

Člani zavoda Urbana Vrana, idejni in projekta Ptich, pod 
znamko »Ljubljana Urban Tours« snujejo alternativne 
turistične oglede po Ljubljani. Med drugimi izvajajo 
feministično, pank in postkomunistično turo po 
Ljubljani. Duh teh vodenih ogledov Ljubljane so v obliki 
glasbenih izletov z naslovom Ptich prenesli na celotno 
Slovenijo. Vodiči so izvedenci za glasbeno dediščino 
od neandertalčeve piščali pa vse do Laibacha. Krožni 
izleti vodijo tudi v turistično manj izpostavljene 
slovenske kraje in so dinamično začinjeni z avtohtono 
slovensko glasbo, tako živo kot posneto. 

Urbana Vrana trži svoje 
ture v partnerstvu 
z javnim zavodom 
Turizem Ljubljana, na 
portalu Tripadvisor in na 
lastnih spletnih straneh. 
Njihovi inovativni vodeni 
ogledi so bili v zadnjem 
letu uvrščeni na 1. ali 2. 
mesto Tripadvisorja, s 
povprečno oceno 5,0 
na podlagi približno 270 
vtisov obiskovalcev. 

ZAVOD URBANA VRANA
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xvida.com

XVIDA, 
magnetni polnilci 
pametnih naprav

Magnetni polnilec predstavlja inovacijo na področju 
polnjenja pametnih naprav. Omogoča brezžično 
polnjenje naprave in magnetno nameščanje na vse 
Xvidine ovitke za pametne naprave, zaradi česar 
je uporabniška izkušnja bistveno boljša kot pri 
konkurenčnih produktih. Projekt temelji na raziskavi 
uporabniških potreb ter na raziskavi definiranih 
inovativnih smernic. Vključuje tehnični razvoj 
produkta, oblikovanje uporabniške izkušnje ter 
študijo strateške uporabe in gradnje oblikovalskega 
jezika blagovne znamke. 

Brezžična polnilna 
postaja, s sofisticiranim 
magnetnim 
nameščanjem. 
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PODJETJE LEDCOM IN TAK KOLEKTIV
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Mediji, radio in televizija

ArhitekturaGlasbene in uprizoritvene umetnosti

Film in avdiovizualna dejavnost

Oblikovanje in vizualne umetnosti Oglaševanje

Kulturno-umetnostna vzgoja

KnjigaProgramska oprema in igre

Kulturna dediščina, arhivska in knjižnična dejavnost

Intermedijske umetnosti

Kulturni turizem in drugo umetniško ustvarjanje

Preveritev konceptaA1

Kreativni start-upA2

Kreativni povezovalnikA3

MINISTRSTVO ZA KULTURO

JAVNI RAZPISI

KREATIVNI SEKTOR

KULTURNI SEKTOR
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1 5 . 0 0 0  €

4 0 . 0 0 0  €

3 0 . 0 0 0  €

1 Razvoj izdelkov,
    storitev

2 Izobraževanje

3 Mreženje

4 Raziskave

5 E-platforma

6 Promocija

MAO

PLATFORMA CZK

KREATIVNI HUBI

PARTNERSKA MREŽA

Podjetništvo, SIO

Gospodarstvo

Znanost

Drugi sektorji

Odločevalci

Javnost / mediji

Sorodni projekti

Tujina



SKUPNOST        CENTRA  
                
          ZA       KREATIVNOST



KREATIVCI
Ustvarjalci, kreativna 
podjetja, samozaposleni, 
umetniki, kulturni 
producenti ter 
managerji in drugi kadri 
iz različnih kreativnih 
organizacij.   
Srce dogajanja, brez 
katerega bi bil celoten 
podporni sistem 
KKS – izobraževanja, 
povezovanja, deljenja 
znanja, promoviranje 
sektorja in vlaganje 
v njegov razvoj – 
brezpredmeten. 

PARTNERJI
Kreativna stičišča – 
nevladne, zasebne ali 
javne organizacije, ki 
delujejo na področju 
kreativnega sektorja; 
ministrstva, zbornice, 
agencije, izobraževalne 
in razvojne organizacije; 
ter predstavniki 
gospodarstva in 
podpornega okolja 
za podjetništvo in 
inovativnost v Republiki 
Sloveniji (RS). 
Z medsektorskim 
sodelovanjem in svojimi 
aktivnostmi prispevajo 
k uspešnemu razvoju 
kreativnega sektorja, 
podjetništva in inovacij 
v RS. Sodelujejo pri 
oblikovanju lokalnih 
in nacionalnih politik, 
podpornih programov 
ter drugih aktivnostih.

MENTORJI 
Posamezniki in 
podjetja s kreativnimi, 
poslovnimi, finančnimi, 
marketinškimi in 
drugimi specializiranimi 
znanji in izkušnjami.
Mentorstva vzpodbujajo 
prenos znanj in 
kompetenc ter z 
individualnimi srečanji 
omogočajo neposreden 
vpogled v dogajanja na 
domačih in globalnih 
tržiščih.
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Ursula 
Lavrenčič
Oblikovalka, 
soustanoviteljica 
podjetja in 
aplikacije KOBI
Med »nič« in »nekaj« je globoko brezno, nad katerim 
ravnotežje lovimo tudi kreativci. Včasih je »nekaj« še 
posebej daleč, čisto izven naše cone udobja, nekje 
med poslovneži in drugimi možmi s kravatami. Tak-
rat je pomembno, da imaš ob sebi ljudi, ki razumejo 
tvojo vizijo. Center za kreativnost je Kobiju omogočil, 
da smo se predstavili na PODIMU 2019, in nas no-
miniral za nagrado Slovenski start-up leta; kasneje 
smo bili izbrani tudi med finaliste. Njihovo zaupanje 
in podpora sta za nas izjemnega pomena.

OD
ZIV

I
ODZIVI

Tjaša Piška
Oblikovalka, 
ustanoviteljica 
blagovne 
znamke  
Pirate Piška
Sodelovanje s Centrom za kreativnost mi omogoča 
večjo prepoznavnost, nove priložnosti in pridobi-
vanje novih izkušenj. Na dogodkih centra srečujem 
strokovnjake s svojega področja, ki z mano delijo 
ustvarjalne nasvete in izkušnje, obenem pa lahko 
na predavanjih, predstavitvah in mreženjih pridobim 
tudi informacije o razpisih in drugih priložnostih, ki 
mi pomagajo na moji ustvarjalni poti.  

Asist. dr. Aleš 
Pustovrh
Mentor, 
Ekonomska 
fakulteta, 
Univerza v 
Ljubljani
Kot mentor z nasveti pomagam razviti inovativne 
ideje do tržne storitve (ali produkta), ki jo kupci 
potrebujejo in so zanjo pripravljeni plačati. Od tu 
pa jim potem na podlagi izkušenj drugih podjetij 
pomagam razviti dolgoročno uspešen poslovni 
model in z njim podjetje z visokim potencialom za 
rast. Za realizacijo te rasti jim pomagam tudi najti 
investitorje, ki omogočijo pospešeno globalno rast 
tako ustvarjenih podjetij. Uspešen mentor mora 
torej  po mojem videnju z informacijami usmerjati 
razvoj od idej do hitro-rastočega podjetja. Poleg 
tega pa lahko takšnemu projektu pomaga dobiti vso 
ustrezno pomoč, vključno s povezavami do potenci-
alnih kupcev in investitorjev. Upam, da sem s svojim 
mentoriranjem projekta Pontoon pomagal uresničiti 
velik potencial, ki ga ta projekt ima.
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Peter Baroš 
SIGIC – 
Slovenski 
glasbeno-
informacijski 
center
S programom »Glasbeni posel«, ki vključuje 
kontinuirana predavanja in delavnice za pridobi-
vanje novih in sodobnih znanj s področja glasbene 
industrije, smo s pomočjo Centra za kreativnost 
zagnali nadvse pomemben mehanizem za razvoj 
glasbenega profesionalizma v Sloveniji. Ta mehani-
zem bo ključnega pomena, v kolikor se želi Slovenija 
priklopiti na evropski vlak Music Moves Europe, ki 
v prihodnosti obeta mnogo večjo vlogo in pomen 
glasbe znotraj evropskih kulturnih politik.

Partnerska  
mreža CzK

Jasna Klemenc 
Puntar
Mentorica, 
marketinška 
in prodajna 
svetovalka
Mentoriram zelo talentirane plesalce swinga iz 
Studia Dansa, ki so se odločili, da naredijo plesno 
aplikacijo za digitaliziranje koreografij »Plesh«. 
Primarno se ukvarjam s prihodom produktov na 
trg in s tem povezanimi mehkimi veščinami: kako 
voditi projekte, kako se pogovarjati na intervjujih s 
strankami in pa, v končni fazi, kako izvesti celotno 
pozicioniranje znamke in produkta. Temu sem kot 
mentorica tega projekta namenila največ časa.

Plesh je mobilna aplikacija za ustvarjanje in 
deljenje plesnih formacij, ki omogoča sinhro-
nizacijo gibanja plesalcev po prostoru in 
glasbe. Projekt je leta 2019 pridobil sredstva 
na razpisu »Spodbujanje industrij CzK«.

 
www.plesh.eu 

ODZIVI

Korina Molla
WORTH 
Partnership 
Project
Pri evropskem projektu WORTH smo ponosni na 
uspešno sodelovanje s Centrom za kreativnost, 
ambasadorjem projekta v Sloveniji. CzK se je izkazal 
s svojim proaktivnim pristopom in zavezanostjo 
kreativni skupnosti v Sloveniji in onkraj njenih meja, 
ki ji je pomagal z ozaveščanjem o prednostih, ki jih 
ponujajo razpisi projekta WORTH. Namen podpore je 
doseči skupnost kreativcev v Sloveniji in ji pomagati, 
da s pomočjo inkubatorja WORTH doseže mednaro-
dno prepoznavnost. Rezultati teh prizadevanj so bili 
uspešni in zelo smo veseli, da je Center za kreativ-
nost del naše mreže, ki jo sestavlja več kot dvajset 
ambasadorjev držav iz cele Evrope.

Sanja Grcić
SOTO – Društvo 
za sodobno 
slovensko 
oblikovanje 
tekstilij in oblačil
V društvu za oblikovanje SOTO vedno iščemo mož-
nosti, kako v enem samem projektu povezati čim 
več dejavnosti različnih kreativnih industrij. Kako na 
prodajni razstavi modnih oblikovalcev predstaviti 
in povezati še lokalno sodobno umetnost, glasbo, 
gastronomijo, tradicionalne rokodelske obrti, arhi-
tekturo, produktno in grafično oblikovanje? Partner-
ska mreža CzK nam zaradi povezovanja z različnimi 
sektorji kreativnih industrij, ki so vanjo vključeni, 
končno omogoča realizacijo tudi tako ambicioznih 
mednarodnih projektov. 

Strateški 
partner CzK

Partnerska  
mreža CzK
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MUZEJ ZA 
ARHITEKTURO 
IN OBLIKOVANJE 
MAO mao.si

bio.si

futurearchitectureplatform.org

czk.si

Nosilec projekta 
Center za kreativnost 
je Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje - 
uveljavljena mednarodna 
platforma za obetavne 
talente v arhitekturi 
in oblikovanju, varuh 
najobsežnejše zbirke 

slovenske arhitekturne in 
oblikovalske dediščine ter 
nacionalni pospeševalnik 
za razvoj slovenskega 
kreativnega sektorja. 
S svojimi programi, 
usmerjenimi v podporo 
ustvarjalcev in sodobnih 
kreativnih praks, kot so 

predstavitev Slovenije na 
beneškem arhitekturnem 
bienalu, platforma Future 
Architecture, Bienale 
oblikovanja ali Center za 
kreativnost, je prisoten 
že v več kot 25 državah.

No s i l e c 
p r o j e kt a

http://mao.si 
http://bio.si 
http://futurearchitectureplatform.org 
http://czk.si
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Oglaševanje

Uprizoritvena umetnost in umetniško ustvarjanje

Arhitektura

Knjige in tisk

Radio in televizija




