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Uvod Dejavnosti kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), med katere sodi tudi dejavnost 
oblikovanja, imajo edinstveno razvojno vlogo v gospodarstvu in družbi, ki je v veliki 
meri še neizkoriščena. Zaradi nepogrešljivosti KKS pri spoprijemanju z ekološkimi, 
demografskimi, tehnološkimi in drugimi razvojnimi izzivi je eden od namenov Centra 
za kreativnost (CzK) pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje tudi zapolniti razisko-
valne vrzeli na tem področju. Pričujoča analiza se osredinja na panogo oblikovanja v 
Sloveniji in predstavlja prvo fazo analize, ki ji bo v drugi fazi sledila še analiza politik 
s predlogom podpornih ukrepov.

Namen, metodologija in struktura analize

Osnovni namen analize izbranih sektorjev KKS je priprava strokovnih izhodišč za obli-
kovanje javne politike na področju KKS. Temu sledi tudi analiza panoge oblikovanje. 
Končni rezultat prve faze analize je priprava analize SWOT za panogo oblikovanja, ki 
bo skupaj z analizo tuje in slovenske javne politike na področju panoge oblikovanje 
(faza 2) omogočila pripravo predlogov ukrepov javne politike na področju panoge 
oblikovanje in KKS v Sloveniji. V skladu z namenom smo v tej analizi odgovarjali na 
naslednja vprašanja:   

1. Ali skupine deležnikov, ki gradijo ekosistem sektorja oblikovanje, ustrezno po-
krivajo vse stebre javne politike spodbujanja oblikovanja in KKS? Stebri so nas-
lednji: splošni pogoji poslovanja, trg (povpraševanje na trgu), kompetence in 
usposabljanja, financiranje, internacionalizacija, infrastruktura, ozaveščenost in 
promocija, podporne politike (strategije, programi). Zato smo v drugem poglavju 
naredili analizo ekosistema sektorja oblikovanja.

2. Kako deluje veriga vrednosti, ki je temelj ekosistema? Na to vprašanje odgovar-
jamo v tretjem poglavju.   

3. Kakšna sta obseg in relativen pomen sektorja oblikovanje? Na to odgovarjamo 
v četrtem poglavju. Pri odgovoru na to vprašanje smo uporabili naslednje baze 
podatkov: Baza zaključnih računov podjetij (SURS), SRDAP – Statistični regi-
ster delovno aktivnega prebivalstva (SURS), SPRS – Statistični poslovni register 
Slovenije (SURS, AJPES), Poslovni register Slovenije (AJPES) in FIPO – Finančni 
podatki in kazalniki (AJPES).

4. Kakšne so potrebe sektorja oblikovanje? V letu 2019 je bila v okviru projekta 
Platforma Centra za kreativnost izvedena spletna anketa o potrebah KKS. Več 
kot polovica respondentov (80 od 155) se ukvarja z oblikovanjem, zato so glavni 
rezultati za sektor oblikovanje nadvse relevantni. Opis potreb sektorja je pred-
stavljen v petem poglavju.

5. Kakšni so razvojni potenciali na področju sektorja oblikovanje? Pri ugotavljanju 
razvojnih potencialov igrata poleg analize stanja zelo pomembno vlogo tudi spre-
mljanje in napovedovanje trendov. Pri tem gre za trende, ki so pogosto globalni 
in široki ter niso povezani izključno s panogo oblikovanja, ampak s celotnim KKS, 
nekateri pa tudi širše, s celotnim gospodarstvom in družbo. Opis razvojnih po-
tencialov je podan v šestem poglavju.
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6. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti sektorja oblikovanje? Od-
govor na to vprašanje (analiza SWOT) omogoča pripravo ustreznih strategij in 
javnih politik. Analiza SWOT je predstavljena v zadnjem poglavju.

Analizo sektorja oblikovanje smo pripravili z lastno statistično in kvalitativno analizo, 
sekundarnimi kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki ter primarnimi podatki iz opra-
vljenih intervjujev. Tako pridobljene podatke smo verificirali in dopolnili na podlagi 
rezultatov delavnice z različnimi relevantnimi deležniki s področja oblikovanja.

Opredelitev in pomen oblikovanja

Oblikovanje je ustvarjalna dejavnost, ki zajema širok spekter poklicev in kljub raz-
ličnim poskusom nima enotne opredelitve. International Council of Design (2020) 
strokovno usposobljenega oblikovalca definira kot osebo, ki skuša ustvariti vizualno, 
materialno, prostorsko, digitalno okolje ob poznavanju izkustvenega in z uporabo 
interdisciplinarnih in hibridnih pristopov k teoriji in praksi oblikovanja. Oblikovalec 
razume kulturne, etične, družbene, gospodarske in ekološke učinke svojih prizade-
vanj ter ultimativno odgovornost, ki jo ima do ljudi in planeta tako v komercialnih kot 
nekomercialnih sferah. 

Definicije oblikovanja se razvijajo in spreminjajo, kot se razvija in spreminja tudi sama 
dejavnost. Če so v preteklosti pod pojmom oblikovanje razumeli predvsem podobo ali 
obliko proizvoda, danes oblikovanje razumemo mnogo širše (proces, način razmišlja-
nja) in ga apliciramo v najrazličnejših kontekstih, od storitev do razumevanja potreb 
uporabnikov in državljanov ter oblikovanja strategij in politik na najvišji ravni tako 
v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju in vladi. Istočasno je oblikovanje tudi na 
svojih bolj tradicionalnih, uveljavljenih področjih, kot sta grafično in industrijsko obli-
kovanje, še vedno glavni razlikovalni dejavnik in generator vrednosti (BEDA, 2020).

Pomanjkanje splošno uveljavljene enoznačne definicije, različne opredelitve obli-
kovanja v posameznih državah in uporaba različnega izrazoslovja oblikovalcev in 
raziskovalcev predstavljajo za analizo te dejavnosti pomembno omejitev. 

Oblikovanje ima številne gospodarske, družbene in okoljske učinke.

Kot sestavni del inovacijske dejavnosti oblikovanje predstavlja pomembno kompo-
nento ekonomske prosperitete, saj povezuje raziskovanje, tehnologijo, poslovanje in 
uporabnike ter tako povečuje dodano vrednost (WDO, 2020). V gospodarskem smis-
lu je oblikovanje posebnega pomena tudi zato, ker ne omogoča konkurenčne pred-
nosti le podjetjem v visokotehnoloških panogah, temveč tudi v zrelih gospodarskih 
panogah, v katerih so investicije v raziskave in razvoj sicer nizke, npr. v pohištveni ali 
tekstilni industriji, ter kot tako predstavlja pomembno orodje pri prestrukturiranju 
podjetij in tradicionalnih gospodarskih panog (Murovec in drugi, 2012). Z vidika pod-
jetij v drugih (neoblikovalskih) panogah in tudi z vidika javnega sektorja oblikovanje 
torej lahko predstavlja bistven element v njihovi verigi vrednosti, pri čemer pa vanjo 
lahko vstopa interno v vlogi ene od funkcij podjetja (»in-house design«) ali v vlogi 
podporne storitve. 

Oblikovanje pa seveda ni le vir konkurenčnosti, temveč nudi tudi rešitve za številne 
družbene in okoljske izzive. Ob zavedanju pomena in vloge, ki jo oblikovanje predsta-
vlja za druge panoge in tudi za celotno družbo, ter prepletenosti obeh vidikov se v tej 
analizi v nekaterih poglavjih nekoliko bolj osredinjamo na oblikovanje kot samostojno 
tržno dejavnost. 

V Sloveniji ne obstajajo nikakršne formalne zahteve v zvezi s tem, kdo lahko poklic 
oblikovalca opravlja in registrira dejavnost oblikovanja. Sama obstoječa klasifikaci-
ja dejavnosti (SKD 2008) oblikovanje obravnava skupaj z aranžerstvom in dekora-
terstvom kot dejavnost 74.10 – Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, zato tudi v 
statističnem smislu ni dobre opredelitve dejavnosti oblikovanja. Standardna klasifi-

kacija poklicev (SKP-08), ki je trenutno v veljavi, pa opredeljuje le dve skupini pokli-
cev, povezanih z oblikovanjem, in sicer Grafični in multimedijski oblikovalci (SKP-08 
koda 2166) ter Industrijski in modni oblikovalci in podobno (SKP-08 koda 2163). 

Osnovne značilnosti panoge

V Sloveniji ima oblikovanje bogato tradicijo, ki sega dolga leta v preteklost, vendar 
je po osamosvojitvi Slovenije zaradi tržnih in tehnoloških sprememb žal v splošnem 
izgubilo pomembnost. To je bila v veliki meri tudi posledica prestrukturiranja gospo-
darstva, saj je zaradi zniževanja stroškov večina podjetij razvojno dejavnost opuš-
čala (zapiranje razvojnih oddelkov, neuporaba oblikovanja, odsotnost usposabljanja 
zaposlenih). Takrat se je bolj razmahnil tudi pogled na oblikovanje kot umetnost, in 
ne več toliko kot aktivnost, poglavitno za razvoj novih izdelkov in storitev za global-
ne trge. Večina podjetij in tudi oblikovalcev politik tudi danes oblikovanja pogos-
to ne prepoznava kot orodje za dvig inovativnosti, konkurenčnosti in tudi kakovosti 
življenja. Slovenija tako še vedno nima sprejete strategije za področje oblikovanja, 
katere osnutek je sicer bil pripravljen v letu 2016. V Sloveniji prav tako ni centra za 
oblikovanje, smo pa s Centrom za kreativnost kljub temu pridobili institucijo, ki lahko 
nastopa kot usklajevalec interesov oblikovalske panoge z nacionalnimi strateškimi 
cilji in KKS, kar je pomemben korak naprej.

Eno večjih težav za oblikovalce predstavlja dejstvo, da velik delež podjetij na obli-
kovalske storitve še vedno gleda kot na strošek, in ne kot na investicijo. Prav tako 
mnoga podjetja še vedno ne razmišljajo o oblikovanju lastnih premišljeno oblikovanih 
izdelkov ter ustvarjanju mednarodno (ali vsaj nacionalno) prepoznavnih blagovnih 
in storitvenih znamk. V zadnjih letih se stanje na tem področju sicer izboljšuje, pri 
čemer ima velike zasluge Kompetenčni center za design management (KCDM), ki pri 
spodbujanju oblikovanja predstavlja pomemben korak naprej. Glavni nalogi KCDM 
sta namreč prav ozaveščanje in izobraževanje podjetij za prepoznavanje in izkorišča-
nje priložnosti, ki jih prinaša integracija oblikovanja v poslovne procese in strategije. 
Primerjava podatkov, zbranih od 26 članov KCDM 2.0, z nekaterimi podatki drugih 
primerljivih hitro rastočih evropskih podjetij, ki so prav tako uporabniki oblikovanja, 
priča o uspešnosti prodaje novih izdelkov, razvitih v podjetjih KCDM 2.0, in hkrati o 
pomenu še neizkoriščenega potenciala oblikovanja za rast (KCDM, 2017). Ponovno 
vrednotenje uporabe oblikovanja v partnerskih podjetjih je KCDM izvedel dve leti po-
zneje (Klinar, Mihailovič Škrinjar, ur., 2019). Pri tem se je pokazal napredek vključenih 
podjetij pri več proučevanih kazalnikih.

Čeprav so podjetja, ki pomen oblikovanja razumejo, v manjšini, njihovi rezultati pri-
čajo o velikem potencialu, ki ga oblikovanje lahko predstavlja. V zadnjih letih je bilo 
več slovenskih podjetij tudi med prejemniki mednarodno uveljavljene oblikovalske 
nagrade Red Dot. Poleg tega imamo tudi več mednarodno priznanih oblikovalcev po-
sameznikov, ki kažejo na potencial ponudbe slovenskih oblikovalcev. Oblikovanje se 
je uspešno umestilo tudi v nekatera družinska podjetja, ko je ta prevzela mlajša ge-
neracija, ki je pomen oblikovanja bolje razumela. Razvijati se je začelo tudi storitveno 
oblikovanje, čeprav so na tem področju težave z nizko ozaveščenostjo podjetij in tudi 
javnega sektorja še večje. V slednjem zlasti primanjkuje politične volje in poguma za 
izpeljavo korenitejših sprememb. 

Statistične analize kažejo, da panoga oblikovanja v EU (povprečje držav članic) pred-
stavlja približno 10-% delež v skupnem številu podjetij vseh panog KKS, medtem ko 
po deležu zaposlenih, ustvarjenih prihodkov in bruto dodane vrednosti1 (BDV) obliko-
vanje predstavlja manj kot 5-% delež v celotnem KKS. Povprečni deleži so tako sicer 
primerljivi s Slovenijo (Murovec, Kavaš, Bartolj, 2020), vendar je pri tem treba opozo-
riti na velike razlike v pomenu oblikovanja med posameznimi državami EU. Medtem ko 
v nekaterih državah oblikovanje predstavlja ne le eno pomembnejših gospodarskih 
in strateških panog, ampak celo del nacionalne identitete, v drugih državah njegov 
potencial ni prepoznan in ostaja kot panoga potisnjeno precej ob rob. 

1
Bruto dodana vrednost (BDV) 
je osnovni ekonomski kazalnik 
in temeljno merilo gospodarske 
dejavnosti ter 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 
gospodarstvo, je BDV primerna za 
ocenjevanje uspešnosti oziroma 
prispevka posameznih dejavnosti. 
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V globalnem smislu oblikovanje v razvitih državah vedno bolj pridobiva pomen. Poleg 
vedno ostrejšega konkurenčnega boja, ki za razvoj in dolgoročni uspeh podjetij zahte-
va tudi njihov vložek v oblikovanje, se za oblikovanje odpirajo tudi številne nove prilož-
nosti, povezane predvsem z razvojem nove tehnologije in tudi z družbenimi spremem-
bami, okoljskimi in drugimi izzivi. Zato ni presenetljiva napoved, da bodo oblikovalska 
znanja odigrala glavno vlogo v četrti industrijski revoluciji (Design Council, 2018).
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Popis glavnih deležnikov Deležniki (»stakeholders«) so katerakoli skupina ali posameznik, ki lahko vpliva ali pa 
nanj vpliva podjetje/projekt, ko ta skuša doseči svoje cilje (Freeman, 1984). Analiza 
deležnikov je zato pomembna faza analize vsake dejavnosti (projekta/programa). 
Z njo lahko opišemo ekosistem posameznega sektorja. Ekosistem je mreža med-
sebojno povezanih akterjev (Oksanen in drugi, 2018). To je sistem organizacij, lju-
di, tehnologije, platform in vsebine, ki so povezani in soodvisni (Cheinman, 2020). 
Ekosistemski pristop ima že 30-letno tradicijo (inovacijski ekosistem, podjetniški 
ekosistem, »start-up« ekosistem, industrijski, storitveni) in predstavlja sistemski 
pristop k analizi posameznega sektorja, regije, države. Omogoča analizo razmerij in 
povezav med posameznimi elementi sistema, trende in vzorce v delovanju ekosis-
tema, analizo značilnosti posameznega ekosistema (prednosti, slabosti), s tem pa 
tudi oblikovanje ustreznih politik na podlagi širše slike. Ne obstaja enotna definicija 
ekosistema niti enoten pristop analize (mapiranja) posameznega ekosistema. Pri-
stop k analizi ekosistema je zato v veliki meri odvisen od namena analize in pristo-
pa posameznega avtorja. Omogoča boljše razumevanje sektorja in s tem ustrezno 
oblikovanje javnih politik, saj morajo te biti prilagojene značilnostim posameznega 
sektorja na določenem območju (Fleming, Erskine, 2011). Zato je analiza ekosistema 
sektorja oblikovanja osredinjena na vprašanje: Ali skupine deležnikov ustrezno pokri-
vajo vse stebre javne politike spodbujanja oblikovanja in KKS v Sloveniji? 

 
Deležnike, ki sestavljajo ekosistem sektorja oblikovanja, povezujemo v naslednje 
skupine:

1. ponudba (izvajalci),

2. povpraševanje (podjetja, javni sektor, KKS, prebivalstvo),

3. izobraževanje, usposabljanje in razvoj,

4. podporne organizacije,

5. druge organizacije,

6. oblikovalci politik.

2 
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Na sliki 1 je ekosistem predstavljen zelo poenostavljeno. Ekosistem analiziramo v do-
ločeni časovni točki na določenem teritoriju (država/regija) in/ali v določenem sek-
torju. Med posameznimi elementi ekosistema so številna razmerja in povezave, ki pa 
so nadgrajeni z razmerji in povezavami z drugimi ekosistemi (Oksanen in drugi, 2018). 

Slika 1: Skupine deležnikov

PovpraševanjePonudba

Druge
organizacije

Podporne
organizacije

Oblikovalci
politik

Izobraževanje,
usposabljanje

in razvoj

Ekosistem
sektorja

oblikovanje

2.1 Ponudba

V skupino deležnikov PONUDBA prištevamo vse ponudnike oblikovalskih storitev. 
Glavne značilnosti skupine so naslednje:

• Ponudba oblikovalskih storitev je nepregledna in heterogena. Na eni strani ima-
mo izredno kakovostno ponudbo oblikovalskih storitev, na drugi pa prisotnost 
številnih nizkocenovnih in nizkokakovostnih, nekvalificiranih ponudnikov, kar je 
posledica odsotnosti kakršnihkoli pogojev, potrebnih za opravljanje oblikovalske 
dejavnosti. 

• V panogi SKD oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo (SKD 74.10) so med naj-
večjimi tudi podjetja, ki jih strokovna skupina oblikovalcev ni prepoznala kot 
podjetja, ki se ukvarjajo z oblikovalsko dejavnostjo, ampak z nekaterimi drugimi 
dejavnostmi, predvsem npr. z oglaševanjem, trgovino in drugimi dejavnostmi.2 

• Na drugi strani v panogi SKD 74.10 ni nekaterih podjetij in posameznikov, ki so sicer 
prepoznani kot pomembni deležniki na področju ponudbe oblikovalskih storitev. 
Več oblikovalcev ima npr. kot glavno dejavnost opredeljeno SKD 90.030 – Ume-
tniško ustvarjanje. Poleg tega se med njimi pojavljajo tudi klasifikacije SKD 73.110 
– Dejavnost oglaševalskih agencij, 62.010 – Računalniško programiranje, 62.030 – 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov ter 71.111 – Arhitekturno projektiranje.

• Mnogo oblikovalcev, ki na svojih specifičnih področjih po mnenju stroke igrajo 
glavno vlogo, ni razvidnih na seznamu največjih, saj na trgu še vedno nastopajo 
kot posamezniki in/ali zaradi davčnih ali drugih razlogov svojo dejavnost celo 
razdrobijo v več podjetij (npr. s. p. in d. o. o.), skupno nastopajo in razvijajo bla-
govno znamko v društvih, imajo podjetja registrirana v tujini itd.

• Izredno pomembno vlogo na področju oblikovanja igrajo tudi notranji oblikovalski 
studii v drugih podjetjih (»in-house design«) oziroma razvojni/trženjski oddelki 
v teh podjetjih, v katerih so zaposleni tudi oblikovalci (npr. Gorenje, Adria Mobil, 
Elan, M Sora, Seascape). Ker na trgu ne nastopajo kot samostojna oblikovalska 
podjetja, sicer niso del statistike panoge oblikovanje, njihov pomen z vidika za-
poslovanja oblikovalcev pa je potrdila tako raziskava o zaposlitvenih možnostih 
diplomantov Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje (Mužina, Predan, 
2021) kot tudi dejstvo, da je bil na primer Gorenje design studio, ki je do leta 2015 
na trgu nastopal samostojno, po številu zaposlenih največji oblikovalski studio 
pri nas.  

• Rezultati analize poklicev v skladu z uveljavljeno klasifikacijo poklicev (SKP-08) 
kažejo, da se je število zaposlenih v oblikovalskih poklicih v zadnjih letih poveče-
valo predvsem na račun zaposlenih v poklicu grafični in multimedijski oblikovalci, 
saj je bilo število zaposlenih v poklicu industrijski in modni oblikovalci ipd. od leta 
2008 v konstantnem upadanju (glej četrto poglavje). 

• Pri podjetjih, ki delujejo v dejavnosti oblikovanja, gre skoraj izključno za mikro 
podjetja. Le nekaj podjetij presega deset zaposlenih, večina ima le enega za-
poslenega, srednjih in velikih podjetij v panogi ni. 

• Pomembno vlogo igrajo samostojni podjetniki posamezniki, ki delujejo v različnih 
pravno-organizacijskih oblikah. Velik delež predstavljajo samostojni podjetniki z 
normiranimi odhodki in samozaposleni v kulturi, za katere finančni podatki niso 
dostopni, čeprav bi zaradi občutljivosti in obsežnosti te skupine bili takšni po-
datki zelo dobrodošli. Medtem ko število samostojnih podjetnikov z normiranimi 
odhodki ni znano, je bilo po zadnjih podatkih Ministrstva RS za kulturo (december 
2020) v razvid samozaposlenih vpisanih 375 oblikovalcev, od katerih jih ima 270 
(72 %) priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, 251 (67 %) pa 
je takih, ki jim ministrstvo dejansko plačuje prispevke.

• Mikro podjetja zaradi pomanjkanja ekipe težje zagotavljajo celovito oblikovalsko 
storitev in konstantnost ponudbe, saj so ponudbene kapacitete zaposlenih v 
podjetju ob pridobitvi večjega projekta v celoti zapolnjene.

• Mladi oblikovalci po diplomi in starejši oblikovalci pred upokojitvijo se srečujejo 
s specifičnimi problemi z vidika poslovanja (pridobivanje naročil, zdravstvene 
težave), je pa raziskava pokazala zelo visoko stopnjo zaposlitve študentov 2. 
stopnje Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje (ALUO) že v prvem letu po 
uspešnem magistriranju ali izgubi študentskega statusa (Mužina, Predan, 2021).

• Oblikovalska podjetja s svojo aktivnostjo na trgu prispevajo tudi k promociji obli-
kovanja in dvigu ozaveščenosti ter posledično k povečanju povpraševanja. Ne-
katera podjetja prispevajo tudi k dvigu kompetenc tako pri naročnikih, ki jih izo-
bražujejo o potencialu in vlogi oblikovanja, kot tudi pri oblikovalcih (usposabljanje 
obstoječih in novih kadrov). 

• Podatki o največjih ponudnikih (na podlagi števila zaposlenih) iz Statističnega 
poslovnega registra Slovenije (SPRS) ter iz zaključnih računov gospodarskih 
družb in podjetij sovpadajo. To pomeni, da med največjimi ponudniki ni pravno-
-organizacijskih oblik, kot so društva ali javni zavodi.

• V Sloveniji med ponudniki po uspešnosti poleg industrijskih in grafičnih oblikovalcev 
relativno izstopajo predvsem oblikovalci tekstilij in oblačil ter digitalni oblikovalci.

• Na področju storitvenega oblikovanja imamo relativno kakovostno ponudbo obli-
kovalskih storitev, ki se dokazuje tudi na tujih trgih, vendar je domače povpraše-
vanje nizko.

• Z deljenjem pridobljenih mednarodnih izkušenj uspešni ponudniki spodbujajo 
tudi internacionalizacijo drugih ponudnikov oblikovalskih storitev.

2
Tabela desetih največjih podjetij 
po številu zaposlenih v panogi 
SKD 74.10 in izbranih kazalnikov 
za ta podjetja je v prilogi 1.
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2.2 Povpraševanje

V skupino deležnikov POVPRAŠEVANJE prištevamo vse segmente kupcev obliko-
valskih storitev. To so podjetja, javni sektor, kupci iz drugih sektorjev KKS in prebi-
valstvo. Glavne značilnosti skupine so naslednje:

• Ozaveščenost o pomenu oblikovanja med podjetji se počasi izboljšuje. Glavno 
težavo pa še vedno predstavlja pogled velikega deleža podjetij na oblikovalske 
storitve kot strošek, in ne investicijo. Prav tako mnoga podjetja še vedno ne raz-
mišljajo o oblikovanju lastnih inovativnih, kakovostnih izdelkov ter ustvarjanju 
mednarodno (ali vsaj nacionalno) prepoznavnih blagovnih in storitvenih znamk. 

• Podjetja, ki z uporabo oblikovalskih storitev dosegajo vidnejše uspehe, s tem 
pomembno prispevajo tudi k promociji oblikovanja in dvigu ozaveščenosti drugih 
podjetij.

• Podjetja, ki uspešno nastopajo na mednarodnih trgih, prispevajo tudi k interna-
cionalizaciji oblikovalcev, s katerimi sodelujejo.

• Pomembno vlogo pri ustvarjanju povpraševanja po zunanjih oblikovalskih stori-
tvah imajo predvsem podjetja iz pohištvene in tekstilne oziroma modne dejavno-
sti (tudi zunaj Slovenije) ter storitvenih dejavnosti turizma, športa in medicine, 
znotraj KKS pa arhitektura, programska oprema in igre, oglaševanje ter knjige 
in tisk.

• Znotraj KKS sta ozaveščenost in razumevanje pomena oblikovanja boljša.

• Med panogami, ki zaposlujejo oblikovalske poklice, so poleg SKD panoge Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo po številu zaposlenih (ali samozaposlenih) 
oblikovalcev najpomembnejše panoge SKD Priprava za tisk in objavo, Dejavnosti 
oglaševalskih agencij, Drugo tiskanje in Umetniško ustvarjanje.

• Oblikovanje se je uspešno umestilo tudi v nekatera družinska podjetja, ko je ta 
prevzela mlajša generacija, ki je pomen oblikovanja bolje razumela.

• Tudi v javnem sektorju je ozaveščenost o pomenu oblikovanja prenizka. Posledič-
no je prenizko tudi povpraševanje po oblikovanju storitev v javnem sektorju, pri 
javnih naročilih pa ima kot kriterij izbora prevelik pomen najnižja cena.

• Številni natečaji s simboličnimi nagradami za oblikovalce, ki jih organizirajo tako 
podjetja kot tudi javni sektor, imajo negativen vpliv na ceno oblikovalskih storitev 
ter tudi na percepcijo njihovega pomena in ne nazadnje tudi kakovosti, saj na 
takšnih natečajih običajno sodelujejo le nizkocenovni in pogosto nekvalificirani 
ponudniki.

2.3 Izobraževanje, usposabljanje, razvoj

V skupino deležnikov IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, RAZVOJ prištevamo vse 
ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter tudi raziskovalne organizacije, ki pod-
pirajo razvoj sektorja. Najpomembnejši deležniki na področju izobraževanja, uspo-
sabljanja in razvoja so: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Univerza v 
Ljubljani), Naravoslovnotehniška fakulteta (Univerza v Ljubljani), Fakulteta za dizajn 
(Pridružena članica Univerze na Primorskem), Akademija za vizualne umetnosti (Lju-
bljana), Fakulteta za strojništvo (Univerza v Mariboru), Srednja šola za oblikovanje in 
fotografijo (Ljubljana), Srednja šola za oblikovanje Maribor. Glavne značilnosti sku-
pine so naslednje:

• Na področju oblikovanja imamo številne izobraževalne programe. Njihova splo-
šna kakovost je zadovoljiva in se v zadnjih letih še izboljšuje. Okrepilo se je so-
delovanje z gospodarstvom in javnim sektorjem (kulturni sektor, raziskovalni 

sektor, javna uprava). Vedno večji je tudi poudarek na interdisciplinarnosti, kljub 
temu pa različnih poslovnih in trženjskih znanj še vedno primanjkuje. Prav tako 
po oceni oblikovalcev primanjkuje pogajalskega, raziskovalnega in analitičnega 
znanja. 

• Težavo ponekod predstavljajo slabi materialni pogoji (predvsem ALUO), posle-
dično primanjkuje tudi znanja, povezanega z uporabo specializirane opreme za 
izdelavo funkcionalnih prototipov in nasploh dostopa do takšne opreme.

• Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje (ALUO) je bil uvrščen med 50 najboljših šol na področju oblikova-
nja v Evropi.

• Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje na ALUO zelo veliko sodeluje z 
drugimi fakultetami ter tako skrbi za večjo interdisciplinarnost študija (npr. so-
delovanje s Fakulteto za računalništvo, Fakulteto za elektrotehniko in drugimi). 
ALUO ponuja znanstveni interdisciplinarni doktorski študij (v sodelovanju z Aka-
demijo za glasbo, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, Fakulteto za 
družbene vede, Fakulteto za socialno delo, Filozofsko fakulteto in Teološko fa-
kulteto, vse Univerza v Ljubljani), v pripravi pa je tudi umetniški interdisciplinarni 
doktorski študij (v sodelovanju z Akademijo za glasbo, Akademijo za gledališče, 
radio, film in televizijo, Fakulteto za arhitekturo, Biotehniško fakulteto ter Nara-
voslovnotehniško fakulteto, vse Univerza v Ljubljani). 

• Še vedno obstaja potreba po večji vključitvi znanja o oblikovanju, njegovem po-
menu in upravljanju na nekatere druge fakultete (predvsem tehnične in poslov-
ne).

• Zaposlitvene možnosti za mlade oblikovalce se v zadnjih letih izboljšujejo, na 
kar kaže kar 90-% delež magistrskih študentov na Oddelku za industrijsko in 
unikatno oblikovanje (ALUO), ki so zaposleni že v prvem letu po uspešnem magi-
striranju ali izgubi študentskega statusa (Mužina, Predan, 2021). 

• Poleg izobraževalne vloge imajo fakultete tudi vlogo pri dvigu ozaveščenosti in 
promociji oblikovanja (prireditve, razstave, revije), s čimer posredno spodbu-
jajo tudi povpraševanje na trgu. Z vključevanjem in povezovanjem študentov z 
gospodarstvom pa poleg izobraževanja študentov in njihovega navezovanja s 
potencialnimi bodočimi delodajalci hkrati dvigajo tudi kompetence sodelujočih 
podjetij.

• V Sloveniji je nekaj raziskovalnih organizacij, ki se ukvarjajo tudi s področjem 
oblikovanja. Posebej za ta namen je bil ustanovljen Inštitut za oblikovanje, ki si-
cer s svojo aktivnostjo šele začenja in je del društva Pekinpah. Na Fakulteti za 
strojništvo (Univerza v Mariboru) je del Inštituta za inženirske materiale in obli-
kovanje tudi Raziskovalno-inovacijski center za dizajn in oblačilno inženirstvo. 
Tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja se v zadnjih letih ukvarja z raziskavami 
s področja KKS, v katerih je sektor oblikovanja deležen posebne pozornosti.

2.4 Podporne organizacije

Med PODPORNE ORGANIZACIJE štejemo le tiste organizacije, ki delujejo na področju 
analiziranega sektorja in v katerih nudijo ustrezno brezplačno podporo ciljnim sku-
pinam, in jih pristojno ministrstvo oziroma njegove izvajalske institucije izberejo na 
podlagi javnega razpisa ali neposredne potrditve operacije. Med podporne organi-
zacije prištevamo tudi organizacije, v katerih ima Vlada RS ustanoviteljske pravice in 
obveznosti in katerih področje delovanja je podpora določenemu sektorju. Prav tako 
med podporne organizacije prištevamo tudi organizacije, ki na podlagi zakona ali 
dovoljenja pristojnega organa izvajajo določene naloge (npr. kolektivne organizacije 
na področju avtorskih pravic). 



18 ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI 19

Značilnost deležnikov, ki jih prištevamo med podporne organizacije sektorja  
oblikovanja, so: 

• Podporne organizacije, ki bi bila namenjena izrecno podpori oblikovanja, v Slo-
veniji nimamo.

• Podporna organizacija, namenjena med drugim tudi podpori oblikovanja, sta Mu-
zej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ter Center za kreativnost, ki je del MAO 
in je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira 
dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji.

2.5 Druge organizacije

V skupino DRUGE ORGANIZACIJE prištevamo vse organizacije, ki prav tako nudijo 
pomembno podporo sektorju oblikovanja, vendar se financirajo iz članarin (združe-
nja) ali domačih in tujih projektov. Med najpomembnejšimi so naslednje organizacije: 
Društvo oblikovalcev Slovenije (edino stanovsko združenje na področju oblikova-
nja v Sloveniji, ki združuje vse oblikovalske profile), Kompetenčni center za desi-
gn management (KCDM), Zavod Big, Fundacija Brumen, Trajna, Poligon, Kovačnica, 
MGLC, RogLab (del Muzeja in galerij mesta Ljubljane) in Regionalni center kreativne 
ekonomije (RCKE), ki deluje znotraj RRA LUR. Čeprav oblikovanje ni njihov fokus, 
so prav tako pomembni Tehnološki park, ABC pospeševalnik, Ljubljanski univerzite-
tni inkubator in preostale organizacije podpornega okolja za podjetništvo (subjekti 
inovativnega okolja, točke SPOT). Večina teh organizacij nudi podporo oblikovanju 
na projektni osnovi. To pomeni, da ta podpora oblikovanju ni stalna oziroma ima pri 
posameznih organizacijah omejen tako obseg kot tudi trajanje.  

Na področju oblikovanja imamo v Sloveniji tudi precej uveljavljenih prireditev in na-
grad, ki imajo za oblikovanje velik pomen. Nekateri najpomembnejši med njimi so: 
BIO, Design Biotop, Mesec oblikovanja, Bienale slovenskega oblikovanja Brumen, Top 
ideja (sejem Ambient) ter na področju oblikovanja tekstilij in oblačil Ljubljana fashion 
week, Mercedes-Benz fashion week in bienale tekstilne umetnosti Bien. Prireditve 
imajo pomembno reklamno vlogo, mnogo jih v spremljevalnem programu ponuja tudi 
različna usposabljanja v obliki delavnic, predavanj in konferenc. 

2.6 Oblikovalci politik

V skupino OBLIKOVALCI POLITIK prištevamo predvsem nacionalne oblikovalce poli-
tik, saj imajo v Sloveniji zaradi odsotnosti regionalne administrativne ravni in velikega 
števila finančno šibkih občin odločilno vlogo. Pri tem poudarjamo predvsem izvršilno 
oblast (ministrstva), čeprav ima tudi zakonodajna oblast pomembno vlogo pri obli-
kovanju poslovnega okolja. 

Pri definiranju oblikovalcev politik je treba ločiti med ministrstvi, organi v sestavi in 
izvajalskimi institucijami. 

Med ministrstvi imajo največji vpliv na oblikovanje javnih politik na področju obliko-
vanja naslednja:

• Ministrstvo za kulturo,

• Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

• Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,

• Ministrstvo za zunanje zadeve in

• Ministrstvo za javno upravo. 

Pomembne so tudi izvajalske organizacije. Izstopata predvsem Slovenski podjetniški 
sklad in Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

Med organi v sestavi bi poudarili Urad RS za intelektualno lastnino, ki je posredno 
namenjen tudi podpori oblikovanja. 

V Sloveniji imajo občine sicer zelo omejene instrumente pospeševanja gospodar-
skega razvoja, vendar imajo lahko posreden vpliv na oblikovanje z zagotavljanjem 
ustreznih prostorov za kreativce s sofinanciranjem projektov in sodelovanjem s sek-
torjem oblikovanja (storitveno oblikovanje, naročniki storitev). Kljub nekaterim inici-
ativam v Sloveniji za zdaj tudi nimamo mesta, ki bi imelo naziv UNESCO City of Design. 
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Tabela 1: Deležniki in njihove funkcije

Deležniki Splošni pogoji 
poslovanja

Trg Kompetence in 
usposabljanja

Financiranje Internacionalizacija Infrastruktura Ozaveščenost in 
promocija

Podporne politike 
(strategije, 
programi)

Ponudba 
(izvajalci)

Promocija lastnih storitev;
Heterogena ponudba 
(kvalificiranost, kakovost, 
cena

Dvig kompetenc 
naročnikov s sveto-
vanjem (potencial in 
vloga oblikovanja) in 
oblikovalci (usposa-
bljanje kadrov)

Spodbujanje interna-
cionalizacije drugih z 
deljenjem pridobljenih 
mednarodnih izkušenj

Promocija oblikovanja 
in ozaveščanje z lastno 
aktivnostjo na trgu 

Povpraševanje

• Podjetja Ustvarjajo povpraševanje 
na trgu;
Obstoj dobrih praks upora-
be oblikovanja;
Pogled na oblikovanje kot 
na strošek namesto na 
investicijo;
Negativen vpliv natečajev 
na ceno oblikovalskih 
storitev in percepcijo 

Prispevek k internaci-
onalizaciji oblikovalcev 
s pomočjo podjetij, ki 
nastopajo na mednaro-
dnih trgih

Dobre in uspešne prakse 
uporabe oblikovanja 
prispevajo k promociji 
oblikovanja in dvigu oza-
veščenosti drugih podjetij

• KKS Ustvarjajo povpraševanje 
na trgu;
Ozaveščenost in razume-
vanje pomena oblikovanja 
je v KKS boljša

• Javni sektor Prevelik pomen cen pri 
javnih naročilih;
Posamezne dobre prakse 
uporabe oblikovanja;
Pomanjkanje povpraševa-
nja po oblikovanju storitev 
v javnem sektorju;
Pogled na oblikovanje kot 
na strošek

Na voljo imajo razstavne 
prostore.

• Prebivalstvo

Izobraževanje, 
usposabljanje 
in razvoj

Zadovoljiva splošna 
kakovost izobraže-
valnih programov

Prispevek k internacio-
nalizaciji oblikovalcev s 
sodelovanjem v programu 
mednarodnih izmenjav 
(Erasmus), organizaciji 
mednarodnih delavnic, 
sodelovanj na med-
narodnih natečajih in 
razstavah 

Promocija oblikovanja 
z organizacijo različnih 
prireditev, javnih preda-
vanj itd.

Podporne 
organizacije 
(MAO, CzK)

Različna krajša 
usposabljanja (de-
lavnice, predavanja, 
konference)

Razpisi (sodelo-
vanje z MK)

Razstave in sejmi Na voljo imajo razstavne 
prostore

Promocija oblikovanja 
nasploh; promocija obli-
kovanja na organiziranih 
prireditvah; promocija 
sodelujočih oblikovalcev

Druge 
organizacije

Različna krajša 
usposabljanja (de-
lavnice, predavanja, 
konference), pred-
vsem na prireditvah, 
ki jih organizirajo

Nekatere organizacije 
imajo na voljo razstavne 
prostore

Promocija oblikovanja 
nasploh; promocija obli-
kovanja na organiziranih 
prireditvah; promocija 
sodelujočih/vključenih 
oblikovalcev

Oblikovalci 
politik

Priprava in 
izvedba zako-
nodaje (davčna, 
delovna, ZIL …)

Naročanje (različne obliko-
valske storitve, storitveno 
oblikovanje, usposablja-
nja)

Financiranje visoko-
šolskih programov

Finančne spod-
bude

Promocija gospodarstva 
v tujini, pomoč pri interna-
cionalizaciji

Ustanavljanje in finančna 
podpora (zaposlitev, pro-
gram, drugi stroški)

Strateški dokumenti

Iz tabele 1 je razvidno, da posamezne skupine deležnikov načeloma pokrivajo vse stebre 
javne politike na področju oblikovanja. Seveda je pomembno, kakšna je realna podpora in 
kakšna so razmerja med posameznimi skupinami deležnikov. Ravno razmerja med posa-
meznimi deležniki pa posredno proučujemo pri analizi verige vrednosti, ki je predstavljena 
v naslednjem poglavju.
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Veriga vrednosti Veriga vrednosti je skupina deležnikov, ki sestavljajo vertikalno povezano verigo ali 
mrežo, v kateri obstajajo komplementarnosti pri raziskavah, razvoju in inovacijah 
(povezovanje več tehnologij in produktnih smeri), trženju in/ali poslovanju, ki se od-
ražajo bodisi v obliki prodaje končnih izdelkov oziroma storitev bodisi v prodaji vme-
snih izdelkov oziroma storitev v mednarodnih verigah in mrežah vrednosti. Položaj v 
verigi vrednosti v veliki meri določa možnost doseganja ustreznega plačila in nedelu-
joče verige vrednosti (niso vzpostavljene, »nepošteni« odnosi v verigi vrednosti) vo-
dijo k uničenju partnerjev v verigi vrednosti. Z vidika delovanja posameznega sektorja 
je analiza verige vrednosti zelo pomembna, saj nam omogoča razumeti delovanje 
posameznega sektorja in identifikacijo potencialnih slabosti. 

Veriga vrednosti KKS temelji na ustvarjanju, produkciji in distribuciji unikatne vse-
bine, katere posledica so tako načrtovana kot tudi nepričakovana sodelovanja, par-
tnerstva in povezovanja. Za delovanje teh procesov so potrebni različni viri, ki jih je 
treba ustrezno razviti in uveljaviti. Ti viri so po naravi raznovrstni in obsegajo tako 
znanje in veščine kot tudi financiranje in infrastrukturo. Nedavna študija, pripravljena 
za Evropsko komisijo o kreativnih vrednostnih verigah (De Voldere in drugi, 2017), 
ugotavlja, da ustvarjalčev končni izdelek oziroma storitev in njegove pravice inte-
lektualne lastnine na koncu niso povezani z dobičkom, ki ga končni izdelek oziroma 
storitev dosega. V tem smislu je treba subjektom kulturnega in kreativnega sektorja 
pomagati, da se začnejo bolj zavedati svoje vrednosti in pravic intelektualne lastni-
ne, da bodo tako lahko bolj uživali koristi izdelka oziroma storitve, ki so ga oziroma 
jo pomagali ustvariti in prodati in ki je v skladu s pričakovanji kupcev. Poleg tega še 
vedno obstaja kultura podizvajalstva (odnos, v katerem se kupi storitev), v kateri 
skupni cilji niso enakopravni.

Temeljna vprašanja, s katerimi se pri analizi verige vrednosti ukvarjamo, so naslednja: 

• Kateri akterji sodelujejo v verigi vrednosti?

• Kakšni so odnosi med posameznimi akterji?

• Katere pomanjkljivosti ima veriga vrednosti?

• Kako lahko z javno politiko podpiramo verigo vrednosti?

Pri opisu verige vrednosti smo uporabili in prilagodili metodologijo, ki so jo uporabili 
avtorji De Voldere in drugi (2017) pri pripravi študije Mapping the Creative Value Cha-
ins – A study on the economy of culture in the digital age. Študijo je konzorcij organi-
zacij, ki so ga sestavljali IDEA Consult, imec-SMIT-VUB in KEA, pripravil za Evropsko 
komisijo. Metodologija, ki jo kratko pojasnjujemo v nadaljevanju, ni posebej prilagoje-
na za panogo oblikovanja, saj bomo enako metodologijo uporabili pri analizi različnih 
sektorjev KKS.

3



24 ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI 25

Slika 2: Veriga vrednosti KKS
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Vir: De Voldere in drugi, 2017. 
 
 
GLAVNE FUNKCIJE

 
Ustvarjanje: 
Funkcija ustvarjanja se nanaša na dejavnosti, povezane z izdelavo umetniških idej, 
vsebin in izvirnih kulturnih in kreativnih izdelkov oziroma storitev.

Produkcija/objava (založništvo): 
Proizvodnja kulturnih in kreativnih izdelkov in storitev se nanaša na dejavnosti, ki 
pomagajo izvirno delo spremeniti v razpoložljivo delo. Produkcija in založništvo sta 
povezana na isti stopnji cikla, vendar je proizvodnja povezana z nereproduciranimi 
izdelki, ko je objavljanje povezano z reproduciranimi. Produkcija in objava zajemata 
različne formate in metode: knjižna izdaja knjige je založniška zadeva; tako je tudi z 
izdelavo elektronskih knjig.

Distribucija/prodaja: 
Funkcija distribucije je zagotavljanje ustvarjenih in proizvedenih del; dostava mno-
žično proizvedenih kulturnih in kreativnih izdelkov/storitev potrošnikom in razstav-
ljavcem (npr. trgovina na debelo, drobno in izposoja posnetih glasbenih del in raču-
nalniških iger, distribucija filmov). Z drugimi besedami, distribucija zajema dejanja 
komuniciranja in trženja, tako da so kulturni in kreativni izdelki in storitve na voljo 
potrošnikom. Po drugi strani so kulturne in kreativne trgovske dejavnosti tiste, ki 
zajemajo nakup kulturnih in kreativnih dobrin od tretje osebe, da bi jih prodali brez (ali 
z zelo malo) sprememb. Kulturne in kreativne trgovske dejavnosti se včasih le delno 
ujemajo s klasifikacijo kulturne in kreativne statistike (npr. prodaja časopisov, po-
vezanih s pisarniškim materialom), včasih pa se v celoti štejejo za kulturne oziroma 
kreativne (npr. prodaja knjig). Z nastopom elektronskega trgovanja se distribucijska 
omrežja spreminjajo, v koncept kulturnih in kreativnih dejavnosti pa je zajeta tudi 
spletna trgovina. 

Razstavljanje/sprejem/prenos: 
Ta funkcija se nanaša na zagotavljanje živih in/ali nepovezanih kulturnih in kreativnih 
izkušenj občinstvu z odobritvijo ali prodajo dostopa do porabe oziroma sodelovanja v 
časovno zasnovanih kulturnih in kreativnih dejavnostih (npr. organizacija festivalov 
in produkcija, operne hiše, gledališča, muzeji, (digitalni) kino). Sprejem je postopek, s 
katerim se izdelek oziroma storitev dostavi končnemu potrošniku (digitalni kino, 3D, 

predstava v živo ali oddajanje). Razstava/sprejem/prenos zajema prenos znanja in 
spretnosti (neformalno učenje) skozi kulturno ali kreativno izkušnjo, včasih skozi sou-
stvarjalni proces s potrošniki (npr. prenos nesnovne kulturne dediščine iz roda v rod). 

PODPORNE FUNKCIJE

Ohranjanje:
Ohranjanje zajema vse dejavnosti, ki ščitijo, obnavljajo in ohranjajo kulturno dedišči-
no (ESSnet, 2009). Digitalizacija velja predvsem za del ohranjanja dejavnosti, zlasti 
za založniški podsektor, čeprav ima tudi funkcijo razširjanja.

Izobraževanje/usposabljanje:
Izobraževanje se razume kot formalno in neformalno izobraževanje na področju kul-
ture ali kreativnosti. Omogoča razvoj in prenos znanja v priznanih kulturnih in krea-
tivnih dejavnostih ter funkcijo ozaveščanja na kulturnih področjih.

Upravljanje/regulacija:
Funkcija upravljanja se nanaša na dejavnosti, ki jih izvajajo institucionalne, javne ali 
zasebne organizacije, katerih poslanstvo je ponuditi sredstva in ugodno okolje za 
kulturne in kreativne dejavnosti, upravljavce in prostore. To zajema administrativne 
dejavnosti in dejavnosti tehnične podpore za podporo kulturi oziroma kreativnosti. 
Regulacija je potrebna tako za spodbujanje kulturnih in kreativnih dejavnosti kot za 
opredelitev in podelitev avtorskih pravic.

POMOŽNO BLAGO IN STORITVE

 
Blago in storitve, ki niso neposredno povezane s kulturno in kreativno vsebino, tem-
več omogočajo ustvarjanje, produkcijo, distribucijo ali razstavo kulturnih in kreativ-
nih del (npr. elektronske naprave, kot so e-bralniki, glasbeni instrumenti). 

Shema te verige vrednosti (slika 2) predstavlja poenostavljen linearni prikaz veri-
ge vrednosti, zato vse (povratne) povezave iz sheme niso razvidne. Tudi meje med 
posameznimi funkcijami so v vsakodnevni poslovni realnosti seveda bolj zabrisane. 
Zaradi potrebe po sodelovanju številnih akterjev (posledica nove tehnologije, pove-
čane vloge uporabnika, krajših razvojnih ciklov) so se verige vrednosti spremenile v 
mreže vrednosti in ekosistemov (Oksanen in drugi, 2018). 

Veriga vrednosti za oblikovanje

Namen prikaza verige vrednosti za panogo oblikovanja ni v podrobni analizi posa-
meznega ustvarjalnega in poslovnega procesa, ki se od ponudnika do ponudnika 
razlikuje, temveč gre za poenostavitev in posplošitev na celotno panogo, ki nam 
omogoča ugotavljanje, kako se v panogi ustvarja ekonomska vrednost in kakšna so 
v njej razmerja, skupaj z delitvijo vrednosti. Namen verige vrednosti je identifikacija 
morebitnih pomanjkljivosti in iz njih izhajajočih možnosti za sistemske izboljšave. 

Oblikovanje in oblikovalsko mišljenje3 (angl. “design thinking”) kot pristop k inova-
tivnosti predstavljata potencialno zelo pomemben element verige vrednosti v vseh 
panogah. V vseh glavnih fazah verige vrednosti namreč lahko bistveno prispevata k 
ustvarjeni dodani vrednosti izdelka ali storitve. Na tem mestu pa se želimo posvetiti 
modelu verige vrednosti v sami oblikovalski panogi. 

Glede na različne vrste oblikovanja prihaja pri verigah vrednosti do bistvenih razlik 
predvsem med oblikovalskimi storitvami, ki so namenjene medorganizacijskemu 
trgu, in oblikovalskimi storitvami oziroma izdelki, namenjenimi končnemu uporab-
niku. Na medorganizacijskem trgu tako na primer običajno delujejo strateški obliko-
valci, industrijski oblikovalci, grafični oblikovalci, digitalni oblikovalci ali oblikovalci 

3
Oblikovalsko mišljenje je pristop k 
inovacijam, ki se osredinja na ljudi 
in uporablja oblikovalska orodja za 
integracijo potreb ljudi, tehnoloških 
možnosti ter zahtev, povezanih s 
poslovnim uspehom (IDEO, 2020).
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storitev. Oblikovalski proces se pri njih začne po dogovoru z naročniki, ki običajno 
niso hkrati tudi končni uporabniki, in konča z oblikovalsko storitvijo za naročnika, ki 
običajno ni hkrati tudi končni uporabnik oziroma kupec, čeprav je vpliv slednjega na 
oblikovalski proces sicer vseskozi zelo pomemben. Verigo vrednosti za medorgani-
zacijski trg predstavljamo na sliki 3.

Slika 3: Veriga vrednosti – medorganizacijski trg
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Za oblikovalce, ki delujejo na medorganizacijskem trgu, v splošnem velja podobno 
kot za večino predstavnikov kulturnega in kreativnega sektorja, da izdelek oziroma 
storitev ustvarjalca in njegove pravice intelektualne lastnine na koncu niso direktno 
povezani z dobičkom, ki ga končni izdelek/storitev dosega, saj ta pripada naročniku 
oblikovalske storitve. Od takšnega modela delitve ustvarjene vrednosti sicer večkrat 
odstopajo predvsem produktni oblikovalci, pri katerih nekateri naročniki plačilo nji-
hove storitve vežejo na prodajne rezultate oblikovanega produkta. Kljub temu to za 
oblikovalce ni zaželena praksa, saj v realnosti običajno ne predstavlja koraka k pra-
vičnejši razdelitvi ustvarjene vrednosti, temveč zgolj še večji pritisk na že tako rela-
tivno nizko ovrednoten vložek oblikovalca. 
 
Nerazumevanje strateške vloge oblikovanja in pomembnosti investicij v oblikovanje 
pri potencialnih naročnikih je namreč pomembna, pogosta težava, s katero se sre-
čujejo oblikovalci na medorganizacijskem trgu. Tudi javni sektor kot naročnik pri tem 
žal ni nobena izjema in ne predstavlja zgleda drugim, saj ima nizka cena tudi v javnem 
sektorju prevelik pomen. K nizkemu ovrednotenju oblikovalskih storitev prispeva tudi 
dejstvo, da je dodano vrednost oblikovanja težje natančno opredeliti in razložiti na-
ročnikom. V tem smislu sta v oblikovalski verigi vrednosti zelo pomembna tudi sve-

tovalna vloga oblikovalcev in njihovo izobraževanje (potencialnih) naročnikov. Poleg 
tega se oblikovalci na medorganizacijskem trgu že v odnosu z naročnikom sreču-
jejo s težavami, povezanimi z zaščito pravic intelektualne lastnine, saj jim v zvezi s 
tem primanjkuje znanja, naročnikom pa ozaveščenosti. Mogočo rešitev predstavlja 
ustrezna pogodbena ureditev s pomočjo odvetnika že takoj na začetku sodelovanja.
 
Upravljanje intelektualne lastnine sicer predstavlja pomembno podporno funkcijo 
tako na medorganizacijskem trgu kot na trgu končnih uporabnikov. Poleg pomanj-
kanja ustreznega znanja, povezanega z zaščito intelektualne lastnine, težave za 
oblikovalce lahko predstavlja tudi samo uveljavljanje pravic, saj oblikovalec kot po-
sameznik ali mikro podjetje pogosto na trgu predstavlja šibkejši člen, še posebej če 
gre za mednarodne trge. Dodatna podpora oblikovalcem na tem področju bi zato bila 
dobrodošla.
 
Ne glede na to, na katerem trgu oblikovalci nastopajo, imajo informacije, ki jih od 
končnih uporabnikov oziroma kupcev pridobijo (neposredno in z lastnimi raziskavami 
ali na podlagi spremljanja trendov, obstoječih raziskav) že pred samim procesom 
ustvarjanja in med celotnim ustvarjalnim procesom, zelo pomembno vlogo. Prav tako 
so na začetku ustvarjalnega procesa zelo pomembne tudi različne druge raziskave in 
analize (npr. materialov, procesov), ki so prav tako lahko primarne ali sekundarne. Pri 
oblikovalcih, ki se ukvarjajo z oblikovanjem unikatnih izdelkov, oblikovalcih keramike 
in pogosto tudi oblikovalcih oblačil se veriga vrednosti običajno konča s prodajo obli-
kovanih izdelkov končnim uporabnikom. V primerjavi z oblikovalci na medorganizacij-
skem trgu so oblikovalci za končne uporabnike sicer v teoretično boljšem položaju v 
sami verigi vrednosti. V tem primeru so namreč oblikovalci tisti, ki poberejo dobiček, 
ustvarjen s končnim izdelkom/storitvijo, vendar pa imajo številne druge potencialne 
težave v verigi vrednosti, v kateri sodeluje več akterjev (podizvajalci, distributerji). 
Pokaže se namreč velik razkorak med samo fazo ustvarjanja – oblikovanjem izdelkov, 
ki jo oblikovalci obvladajo, ter fazama produkcije in distribucije/prodaje, za kateri 
jim pogosto primanjkuje ustreznega znanja. Poleg pomanjkanja znanja in izkušenj 
dostop do ustreznih podizvajalcev, še posebej pa distributerjev, tudi sicer predsta-
vlja precejšnjo težavo za maloserijske izdelke nasploh. Nekateri oblikovalci pa sku-
šajo čim več stvari narediti sami zaradi nezaupanja in v želji po nadzoru nad lastno 
blagovno znamko, kar prav tako pogosto ni optimalno. Če oblikovalci svoj izdelek 
oblikujejo, nato pa iščejo drugega akterja, ki bi izdelek tako proizvedel kot distribuiral, 
s tem pravzaprav že prehajajo na medorganizacijsko verigo vrednosti, pri čemer pa 
se ponovno (kot na medorganizacijskem trgu) odpira tudi vprašanje delitve dobička.
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Slika 4: Veriga vrednosti – trg končnih uporabnikov
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Statistična analiza Statistična analiza oblikovanja v Sloveniji

Analiza oblikovanja kot panoge v skladu z obstoječo Standardno klasifikacijo dejav-
nosti (SKD) ima nekatere pomembne omejitve. Oblikovanje je namreč pravzaprav bolj 
poklic kot dejavnost sama zase. Oblikovalci svoj prispevek dajejo v podjetjih, ki so 
kategorizirana v najrazličnejših drugih dejavnostih SKD znotraj ali zunaj obsega KKS. 
Analiza oblikovanja kot dejavnosti SKD prispevek te panoge posledično podcenjuje. 
Poleg tega klasifikacija SKD, pri kateri je oblikovanje zajeto pod šifro 74.10 (oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo), sploh ne omogoča izločitve in analize oblikovanja 
brez aranžerstva in dekoraterstva ali ločene analize različnih oblikovalskih aktivnosti 
(npr. oblikovanje oblačil, industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje).
 
V naslednji tabeli predstavljamo nekatere kazalnike in deleže, ki jih v celotnem kul-
turnem in kreativnem sektorju (KKS) ter slovenskem gospodarstvu predstavlja de-
javnost SKD 74.10 (oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo). 
 
Število registriranih organizacijskih enot, ki ga prikazujemo v tabeli, predstavlja vse 
enote, vpisane v register SPRS, torej tudi takšne enote, ki ne ustvarjajo prihodkov in 
nimajo zaposlenih. Vsi drugi podatki, prikazani v tabeli, pa temeljijo na bazi oddanih 
zaključnih računov podjetij, iz katere smo vsa podjetja, ki v obravnavanem letu niso 
izkazovala prihodkov ali zaposlenih, izločili.  

Tabela 2: Izbrani kazalniki in deleži oblikovanja* v KKS in  
celotnem gospodarstvu, 2017

Oblikovanje* Delež oblikovanja  
v KKS

Delež oblikovanja  
v celotnem gospod.

Registrirane 
enote (SPRS) 1.615 6,7 % 0,7 %

Aktivna  
podjetja 698 7,3 % 0,6 %

Zaposleni 400 2,3 % 0 %

Prihodki od  
prodaje 46,5 mio € 2,0 % 0 %

Prihodki na 
tujem trgu 8,2 mio € 1,5 % 0 %

EBITDA** 6,0 mio € 2,3 % 0 %

BDV 17,6 mio € 2,2 % 0 %

*Oblikovanje je definirano kot panoga SKD 74.10 – oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo. 
**EBITDA je eden od kazalnikov poslovne uspešnosti podjetja, ki je dober približek denarnemu toku družbe, ki ga ta ustvari s svojim poslovanjem.  
 
Vir: SURS, AJPES in lastni izračuni.
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Pregled podjetij po velikosti razkrije, da so bila v letu 2017 v panogi oblikovanje v 
Sloveniji le štiri takšna podjetja (manj kot 1 %), ki so zaposlovala deset ali več ljudi. 
91 % podjetij je imelo največ enega zaposlenega, 8 % podjetij pa je zaposlovalo 2–9 
ljudi (AJPES, FIPO).

V naslednji tabeli prikazujemo izračun BDV na zaposlenega za oblikovanje 
(SKD 74.10) in primerjavo s povprečjem vseh panog KKS in celotnega gospo-
darstva. Ker imajo v KKS zelo pomembno vlogo samostojni podjetniki, med 
 katerimi je zelo velik delež takšnih, ki nimajo nobenega zaposlenega, smo na-
mesto običajnega kazalnika BDV na zaposlenega v skladu z metodologijo, ki 
jo uporablja tudi AJPES, posebej izračunali BDV na zaposlenega za gospo-
darske družbe in posebej BDV na zaposlenega za samostojne podjetnike. Pri 
tem smo k številu zaposlenih pri samostojnih podjetnikih pripisali tudi nosilca 
 dejavnosti, ki se po definiciji sicer ne prišteva k zaposlenim, saj ne prejema plače.  

V prvem stolpcu tabele tako prikazujemo BDV na zaposlenega, ki je izračunan kot 
količnik med celotno ustvarjeno BDV v gospodarskih družbah in številom zaposlenih 
v teh gospodarskih družbah (GD). V drugem stolpcu pa prikazujemo še ustrezen izra-
čun za samostojne podjetnike. Kot lahko vidimo, je BDV na zaposlenega za GD v letu 
2017 v oblikovanju znašala 29.691 evrov, kar je precej nižje od povprečja KKS (42.364 
evrov) in tudi od povprečja celotnega gospodarstva (43.216 evrov). Če pogledamo 
izračun BDV na zaposlenega za samostojne podjetnike, je slika panoge še slabša. 
BDV na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih v oblikovanju namreč znaša 13.893 
evrov in je bistveno nižja tako od povprečja KKS (15.963 evrov) kot tudi od povprečja 
gospodarstva (18.993 evrov). 
 
Če rezultate primerjamo z osnovnim kazalnikom BDV na zaposlenega, ki znaša 44.011 
evrov in je višji od primerljivega kazalnika za celotno gospodarstvo (43.210 evrov) 
(Murovec, Kavaš, Bartolj, 2020), vidimo, da je vpliv deleža samostojnih podjetnikov 
brez zaposlenih na izračun kazalnika v primeru panoge oblikovanje zelo velik. Razlog 
za to je izredno velik delež takšnih podjetnikov v panogi, saj predstavljajo kar 59 % 
odstotkov vseh podjetij, kar je precej več, kot znaša ta delež za celoten KKS (42 %) 
ali celotno gospodarstvo (31 %). Pri tem se je treba zavedati, da gre v vseh prime-
rih za kazalnik, ki je zgolj približek. Izračun brez delitve na gospodarske družbe in 
samostojne podjetnike ter brez pripisa nosilcev dejavnosti k slednjim namreč de-
jansko ustvarjeno BDV na zaposlenega precenjuje, saj aktivni samostojni podjetniki, 
ki ustvarjajo prihodke, hkrati pa nimajo zaposlenih, prispevajo k vrednosti skupne 
ustvarjene BDV, ne pa tudi k skupnemu številu zaposlenih. Posledično je količnik 
(BDV na zaposlenega) neprimerno večji. Na drugi strani pa izračun za samostojne 
podjetnike, pri katerem pripišemo nosilce dejavnosti, ustvarjeno BDV na zaposlene-
ga podcenjuje, saj so kot zaposleni prišteti tudi takšni nosilci dejavnosti, pri katerih 
je delovna obremenitev le delna in ni primerljiva z delovno obremenitvijo polno za-
poslenega. Večji delež samostojnih podjetnikov z nič zaposlenimi posledično pomeni 
večjo razliko med obema kazalnikoma. 
 
Tabela 3: BDV na zaposlenega

BDV na zaposlenega GD* BDV na zaposlenega s. p.  
(z nosilci dejavnosti)**

Oblikovanje* 29.691 € 13.893 €

KKS 42.364 € 15.963 €

Celotno gosp. 43.216 € 18.993 €

*Oblikovanje je definirano kot panoga SKD 74.10 – oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo. 
**Pri izračunu je samostojnim podjetnikom k številu zaposlenih pripisan tudi nosilec dejavnosti. 
Vir: SURS in lastni izračuni 

V tabeli 4 in na sliki 5 prikazujemo vrednosti in gibanje posameznih kazalnikov za 
panogo oblikovanje v obdobju 2008–2017. Vsi navedeni kazalniki so izračunani na 
podlagi baze zaključnih računov, pri čemer so bila upoštevana le aktivna podjetja, 
torej tista, ki so v obravnavanem letu izkazovala prihodek ali zaposlene. Kot vidimo 
iz tabele, je število podjetij od leta 2008 do leta 2014 naraščalo, po tem pa je začelo 
upadati. Število zaposlenih je na drugi strani naraščalo skoraj v celotnem proučeva-
nem obdobju (izjema leti 2010 in 2013). Iz tabele in tudi s slike je razvidno, da je bil 
trend pretežno pozitiven tudi pri ustvarjenih prihodkih, izvozu, BDV in EBITDA. Glede 
na to, da vsi drugi kazalniki, razen števila podjetij, po letu 2014 izkazujejo izrazito po-
zitivne trende, bi lahko sklepali, da razlog za zmanjševanje števila podjetij delno leži 
tudi v prehodu dela podjetij na takšne oblike, ki jim zaključnih računov ni treba odda-
jati in torej niso več prisotna v analizirani bazi. Takšne pravnoorganizacijske oblike so 
med drugim samostojni podjetniki z normiranimi odhodki in samozaposleni v kulturi.  

Tabela 4: Kazalniki 2008–2017

Leto Podjetja Zaposleni  Prihodki (€) Izvoz (€) EBITDA (€) BDV (€)

2008 501 265 30.665.222 2.073.854 3.806.292 9.451.075

2009 600 289 29.158.051 2.071.345 2.788.729 9.004.913

2010 666 273 30.120.198 1.795.481 3.293.552 9.754.822

2011 741 288 33.254.239 2.271.793 3.275.199 10.444.413

2012 769 300 34.347.681 2.674.224 3.138.458 10.607.963

2013 772 295 33.026.049 3.184.485 3.551.368 10.853.078

2014 804 304 36.768.769 4.507.515 4.350.253 12.115.626

2015 746 352 41.437.043 6.082.176 4.675.044 13.305.276

2016 716 380 43.796.911 7.124.737  5.827.583 16.801.453

2017 698 400 46.492.968 8.234.326 5.958.001 17.623.264

 
Vir: SURS in lastni izračuni 

 



34 ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI 35

Slika 5: Gibanje izbranih kazalnikov, 2008–2017
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Vir: SURS in lastni izračuni

V tabeli 5 predstavljamo analizo panoge oblikovanje po kohezijskih regijah. Kot lah-
ko vidimo, zahodna kohezijska regija prevladuje po vseh proučevanih kazalnikih, pri 
čemer je največja razlika v prid zahodni Sloveniji pri ustvarjenih prihodkih na tujem 
trgu (94 %).  
 
Tabela 5: Regionalna porazdelitev, 2017

Vzhodna Slovenija Zahodna Slovenija

Registrirane enote 
(SPRS) 28 % 72 %

Aktivna  
podjetja 30 %  70 %

Zaposleni 34 % 66 %

Prihodki od  
prodaje 27 % 73 %

Prihodki na tujem trgu 6 % 94 %

EBITDA 37 % 63 %

BDV 33 % 67 %

 
Vir: SURS in lastni izračuni

Statistična analiza poklicev 

V tabeli 4 in na sliki 5 prikazujemo vrednosti in gibanje posameznih kazalnikov za 
Skupini poklicev, ki smo ju po Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (SKP-08) iden-
tificirali kot povezani s panogo oblikovanje, sta: Grafični in multimedijski oblikovalci 
(SKP-08, koda 2166) in Industrijski in modni oblikovalci ipd. (SKP-08, koda 2163). 
V tabeli 6 predstavljamo število zaposlenih v teh poklicnih skupinah in deleže, ki jih 
predstavljajo v vseh poklicih, ki so bili identificirani kot kreativni (Murovec, Kavaš, 
Bartolj, 2020). Rezultati so bili pridobljeni na podlagi analize baze podatkov, imeno-
vane Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). V tej bazi so zajete 
zaposlene osebe v delovnem razmerju in samozaposlene osebe (skupaj s samoza-
poslenimi v kulturi), ki so na tej osnovi tudi obvezno socialno zavarovane, ne glede na 
to, ali imajo zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim časom, niso pa zajete druge 
oblike dela, kot je honorarno ali študentsko delo.

Tabela 6: Zaposleni v kreativnih poklicih, povezanih z oblikovanjem, 2017

Število Delež v vseh  
kreativnih poklicih

Grafični in multimedijski oblikovalci 1.568 4,5 %

Industrijski in modni oblikovalci ipd. 318 0,9 %

Vir: SURS in lastni izračuni

Kot vidimo na naslednjih slikah, se je število zaposlenih v obeh proučevanih poklicnih 
skupinah gibalo precej različno. Medtem ko je število zaposlenih v poklicu industrijski 
in modni oblikovalci ipd. od leta 2008 v konstantnem upadanju, je bil poklic grafični 
in multimedijski oblikovalci po letu 2015 ponovno priča zelo pozitivnemu trendu.
 
Slika 6: Absolutna rast števila zaposlenih
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Vir: SURS in lastni izračuni

V tabeli 7 združujemo pristopa analize poklicev in analize panog ter prikazujemo šte-
vilo zaposlenih v oblikovalskih poklicih (grafični in multimedijski oblikovalci ter in-
dustrijski in modni oblikovalci ipd.), ki so zaposleni v panogi SKD 74.10 – oblikovanje, 
aranžerstvo, dekoraterstvo, in število zaposlenih oblikovalcev v drugih panogah SKD. 
Podobno kot smo to po metodologiji tridenta (Higgs in drugi, 2005, NESTA, 2013) 
naredili za vse kreativne poklice (Murovec, Kavaš, Bartolj, 2020), prve poimenujemo 
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»specialisti«, druge pa »vgrajeni«. Poleg tega prikazujemo tudi število zaposlenih v 
drugih poklicih, ki so zaposleni v panogi oblikovanje (SKD 74.10) in jih poimenujemo 
»podporni«. Ker nekaterim zaposlenim v bazi SRDAP podatek o panogi SKD, v kateri so 
zaposleni, manjka, smo takšne zaposlene morali izločiti iz analize, zato skupno število 
zaposlenih oblikovalcev nekoliko odstopa od števila, predstavljenega v tabeli 6. Prav 
tako število zaposlenih v panogi SKD oblikovanja (74.10) odstopa od števila, predsta-
vljenega v tabeli 2, saj je pri poklicnih podatkih zajeta širša skupina zaposlenih.
 
Tabela 7: Oblikovalski trident, 2017

OBLIKOVANJE 
(SKD 74.10)

Druge panoge Vse panoge

Oblikovalski poklici 
(SKP-08 2166 in 
2163)

SPECIALISTI
204

VGRAJENI
1.674

Vsi zaposleni v oblikovalskih 
poklicih 
1.877

Drugi poklici PODPORNI
386

Neoblikovalci
739.634

Vsi zaposleni v drugih 
poklicih
740.020

Vsi poklici Vsi zaposleni v oblikovanju 
590

Zaposleni zunaj oblikovanja 
741.307

Celotna delovna sila 
741.897

Vir: SURS in lastni izračuni 

Ker je na eni strani pomen oblikovalcev prav v integraciji z drugimi panogami oziroma 
zaposlovanju oblikovalcev na ustreznih zaposlitvenih mestih v podjetjih iz drugih pa-
nog, na drugi strani pa smo pri popisu deležnikov ugotavljali, da mnogo oblikovalcev 
deluje kot samostojni podjetniki v nekaterih drugih sorodnih panogah, in ne v SKD 
74.10, v naslednji tabeli prikazujemo seznam panog SKD, ki zaposlujejo največje šte-
vilo oblikovalcev. Pri tem preseneča predvsem sorazmerno visoko število zaposlenih 
oblikovalcev v panogi SKD 25.50 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; 
prašna metalurgija, za kar se ena od mogočih razlag zdi tudi napaka zaposlovalcev 
pri vpisu (npr. industrijski oblikovalec namesto oblikovalec kovin).

Tabela 8: Panoge z največ zaposlenimi v oblikovalskih poklicih, 2017

SKD-08 Št. zaposlenih 
v oblikovalskih poklicih

74.10 – Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 204

18.13 – Priprava za tisk in objavo 154

73.11 – Dejavnost oglaševalskih agencij 152

18.12 – Drugo tiskanje 134

90.03 – Umetniško ustvarjanje 116

62.01 – Računalniško programiranje 77

25.50 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; 
prašna metalurgija

52

58.13 – Izdajanje časopisov 52

70.22 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 36

60.20 – Svetovanje o računalniških napravah in programih 34

Vir: SURS in lastni izračuni

Mednarodni statistični okvir 

Že omenjene težave s samo definicijo oblikovanja in statistično opredelitvijo obsega 
te dejavnosti predstavljajo pomembno težavo, tudi ko želimo med seboj primerjati 
rezultate analiz, opravljenih v različnih državah.  
 
Rezultati predstavljene statistične analize oblikovanja v Sloveniji so metodološko 
najprimerljivejši z rezultati analize za EU (povprečje držav) (EK, 2016), ki smo jih krat-
ko predstavili že v uvodnem poglavju. Podobno kot tudi v Sloveniji oblikovanje v EU po 
številu podjetij dosega približno 10-% delež v vseh panogah KKS, medtem ko so dele-
ži zaposlenih, ustvarjenih prihodkov in BDV pod 5 %. Povprečni deleži EU so tako sicer 
primerljivi s Slovenijo, vendar je pri tem treba opozoriti na velike razlike v pomenu 
oblikovanja med posameznimi državami, ki iz primerjave s povprečjem niso razvidne. 
 
Študija oblikovanja v nordijskih državah (http://nordicdesignresource.com) je tako 
na primer pokazala, da oblikovalci v teh državah predstavljajo približno 2 % celotne 
delovne sile. V Sloveniji delež oblikovalcev v celotni delovni sili po naših izračunih 
ne dosega niti 1 % (0,2 % v 2017). Pri tem pa žal nimamo podatka o tem, kako so bili 
v navedeni študiji oblikovalci definirani. Britanski Design Council na primer v svoji 
raziskavi pomena oblikovanja med oblikovalce prišteva tudi arhitekte, programerje 
in številne druge poklice s področja IT, strojne inženirje, mizarje, različne obrtnike 
in druge (Design Council, 2018). Pregled stanja oblikovanja po evropskih državah 
je pripravila tudi BEDA (2018), vendar tudi pri tej raziskavi statistične podatke po 
državah zelo težko primerjamo med seboj, saj tudi tu ni natančneje predstavljena 
metodologija (opredelitev obsega, baze podatkov), ki se poleg tega po posameznih 
državah očitno bistveno razlikuje, pa tudi podatki so podani v popolnoma različnih 
oblikah. 

Nekatere podatke za podjetja v panogi oblikovanja spremlja tudi Eurostat (https://
ec.europa.eu/eurostat/web/culture/data/database). S ciljem zagotovitve podatkov 
za vse države Eurostat sicer uporablja številne ocene in sledi drugačni metodologiji, 
zato rezultati posledično niso neposredno primerljivi z našimi, vsekakor pa v tem 
trenutku zagotavljajo najboljšo dostopno mednarodno primerjavo. V naslednji tabeli 
predstavljamo podatke o dodani vrednosti in ustvarjenih prihodkih v oblikovanju za 
leto 2017 za EU in posamezne države ter ustrezne deleže, ki jih oblikovanje predsta-
vlja v celotnem gospodarstvu posamezne države.
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Tabela 9: Eurostatova primerjava mednarodnih podatkov za oblikovanje

Država Prihodki od 
prodaje  
(v mio €)

% prihodkov 
v celotnem 
gospodarstvu

BDV
(v mio €)

% BDV  
v celotnem 
gospodarstvu

EU (28) 26.246,6 0,09 13.106,4 0,18

BELGIJA 505,4 0,05 144,8 0,07

BOLGARIJA 46,3 0,03 20 0,07

ČEŠKA 134,9 0,03 41,6 0,04

DANSKA 979,1 0,19 387,1 0,26

NEMČIJA 4.324,2 0,07 2.210,6 0,13

ESTONIJA 62,7 0,11 19,5 0,16

IRSKA 628,6 0,09 235,4 0,11

GRČIJA 27,8 0,01 8,7 0,02

ŠPANIJA 1.300,6 0,07 928,9 0,19

FRANCIJA 2.740,7 0,07 1.051 0,11

HRVAŠKA 61,1 0,07 24,4 0,1

ITALIJA 3.811,7 0,13 1.842,1 0,25

CIPER 15,6 0,05 7,6 0,09

LATVIJA 36,9 0,07 12,3 0,11

LITVA 43,9 0,05 15,7 0,08

LUKSEMBURG 54,8 0,03 17,4 0,07

MADŽARSKA 83,9 0,03 25,9 0,04

MALTA / / / /

NIZOZEMSKA / / / /

AVSTRIJA / / / /

POLJSKA 476,4 0,05 173,3 0,08

PORTUGALSKA 301,3 0,09 118,7 0,14

ROMUNIJA 107,6 0,04 42,7 0,06

SLOVENIJA 65,2 0,07 33,2 0,15

SLOVAŠKA 49,2 0,02 7,5 0,02

FINSKA 261,6 0,07 112,3 0,11

ŠVEDSKA  1.983,3 0,23 943,2 0,4

ZDRUŽENO 
KRALJESTVO 6.197,7 0,15 3.870,7 0,31

ISLANDIJA 33 0,1 14,1 0,13

NORVEŠKA 661,2 0,12 305,9 0,16

ŠVICA 1.019,3 0,05 650,6 0,18

SEVERNA 
MAKEDONIJA 3,2 0,02 1,1 0,03

TURČIJA  / / / /

BOSNA IN 
HERCEGOVINA 4,8 0,01 2,4 0,03

Vir: Prirejeno po Eurostatu

 
Izračun deležev dodane vrednosti, ki jo ustvari oblikovanje v celotnem gospodarstvu, 
pokaže, da izstopata predvsem Švedska (0,4 %) in Združeno kraljestvo (0,3 %), kjer 
je delež oblikovanja v dodani vrednosti celotnega gospodarstva nekajkrat večji kot v 
Sloveniji (0,1 %). Švedski in Združenemu kraljestvu sledita Danska in Italija, medtem 
ko je delež oblikovanja v dodani vrednosti v Sloveniji presenetljivo primerljiv oziroma 
celo nekoliko večji kot na Finskem ter tudi na Islandiji in v Nemčiji. Zanimiva ugoto-
vitev je tudi, da so deleži oblikovanja v BDV celotnega gospodarstva v večini držav 
večji kot deleži v prihodkih, torej oblikovanje praktično povsod ustvarja nadpovpreč-
no BDV. Pri tem so v Sloveniji (podobno kot med drugim tudi na Češkem, v Nemčiji, 
Španiji, Italiji, Luksemburgu, na Švedskem, v Združenem kraljestvu in Švici) deleži 
BDV celo enkrat večji od deležev prihodkov v celotnem gospodarstvu.
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Potrebe sektorja V letu 2019 je bila med projektom Platforma Centra za kreativnost izvedena spletna 
anketa o potrebah KKS. Več kot polovica respondentov (80 od 155) se ukvarja z obli-
kovanjem, zato so glavni rezultati, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, za oblikovanje 
nadvse relevantni.

Analiza potreb kulturnega in kreativnega sektorja je pokazala naslednje:

• Splošni pogoji delovanja: Respondenti niso zadovoljni s primernostjo in izvaja-
njem zakonodaje. Relativno najbolj so zadovoljni z izvajanjem davčne zakonoda-
je, najmanj pa s primernostjo in izvajanjem delovne zakonodaje (prekarno delo).

• Trg: Slovenski trg je majhen, med različnimi značilnostmi slovenskega trga 
je bilo zelo pozitivno ocenjeno sodelovanje s partnerji znotraj in zunaj lastne 
dejavnosti, medtem ko je bila v povprečju najslabše ocenjena razpoložljivost 
kompetentnih posrednikov, kar kaže na to, da v Sloveniji na področju KKS ni-
mamo vzpostavljenih ustreznih verig vrednosti. Glavno skupino kupcev (27 %) 
pri največ organizacijah predstavljajo zasebni uporabniki, vendar so vse sku-
pine kupcev pomembne – tako javni sektor (22 %) kot tudi storitveni sektor  
(18 %), KKS (17 %) in proizvodni sektor (16 %). 

• Kompetence in usposabljanja: Respondenti menijo, da so razpoložljivi izo-
braževalni programi na njihovem področju delovanja najkakovostnejši z vidika 
pridobitve ustreznega znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehno-
logije, najmanj kakovostni pa z vidika pridobitve ustreznih poslovnih znanj, kot 
so menedžment, trženje, finančna znanja in zaščita intelektualne lastnine, ter z 
vidika interdisciplinarnosti študija. V zvezi z dodatnim znanjem in kompetencami, 
ki anketirancem pri opravljanju njihove dejavnosti najbolj primanjkujejo, lahko 
na podlagi njihovih odgovorov ponovno poudarimo znanje na področju trženja, 
pravno znanje, znanje o virih financiranja in pripravi projektnih prijav za razpise.

• Finančni viri: Skoraj polovica respondentov je odgovorila, da težav pri financira-
nju lastnega poslovanja nima. Iz nadaljnje analize je sicer očitno, da organizacije 
iz KKS slabo poznajo različne razpoložljive finančne instrumente, še posebej se-
menski in tvegani kapital, subvencijo obrestne mere ter garancije.

• Internacionalizacija: 85 % respondentov si želi povečati svojo prisotnost na tujih 
trgih, pri čemer se jim zdijo še posebej zanimivi trgi drugih članic EU (od katerih 
so bili izvzeti trgi bivše Jugoslavije in sosednjih držav), na katerih si svojo pri-
sotnost želi povečati kar 82 % vprašanih. Glavne ovire jim pri tem predstavlja 
pomanjkanje lastnih sredstev in podpore ministrstev oziroma drugih organizacij. 

• Infrastruktura: Respondenti svojo opremljenost z najnovejšo tehnologijo, rele-
vantno za njihovo področje, ocenjujejo kot delno dobro, poudarili so pomen raz-
ličnih produkcijskih prostorov za razvoj KKS, pri čemer je najvišje ocenjen pomen 
skupnih prostorov za različne eksperimentalne, kulturne in kreativne dejavnosti, 
najnižje pa inkubator, vendar pa razlike niso zelo velike. Različne storitve, ki jih 
takšni prostori nudijo, respondenti zelo cenijo, še posebej pa cenijo možnost 
izmenjave izkušenj in znanja.

• Ozaveščenost in promocija: Vloge in pomen KKS so slabo prepoznavne tako 
v splošni javnosti kot tudi v javnem sektorju in gospodarstvu. Kot delno slabe 
ocenjujejo tudi dosedanje ukrepe na tem področju z izjemo nagrad in prireditev, 
ki so ocenjene nekoliko bolje.

• Podporne politike: Respondenti so dokaj pozitivno ocenili podporne organiza-
cije in razvoj človeških virov (izobraževanja, usposabljanja), kot najslabše pa so 
ocenili strateške dokumente in javno naročanje.
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• Vpliv posameznih področij in trendov: Respondenti so med vsemi področji, 
v zvezi s katerimi so bili oblikovani posamezni sklopi vprašanj (splošni pogo-
ji poslovanja, zakonodaja, trg, izobraževanje in usposabljanje, ozaveščenost in 
promocija, možnosti financiranja, internacionalizacija, infrastruktura, podporne 
politike), ocenili, da imajo na njihovo poslovanje najbolj omejujoč vpliv splošni 
pogoji poslovanja in zakonodaja. Zgolj vplivi ozaveščenosti in promocije ter izo-
braževanja in usposabljanja v povprečju niso zaznani niti kot omejujoči niti kot 
spodbudni. Glede prihodnjega razvoja oziroma trendov na različnih področjih pa 
respondenti menijo, da bodo na njihovo poslovanje v prihodnosti najpozitivneje 
vplivali razvoj tehnologije, človeški viri in financiranje, medtem ko naj bi najbolj 
negativen vpliv imeli politični dejavniki.
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Razvojni potenciali Pri ugotavljanju razvojnih potencialov igrata poleg analize stanja zelo pomembno 
vlogo tudi spremljanje in napovedovanje trendov. Pri tem gre za trende, ki so pogosto 
globalni in široki ter niso povezani izključno s panogo oblikovanja, ampak s celotnim 
KKS, nekateri pa tudi širše, s celotnim gospodarstvom in družbo. V sodelovanju s 
proizvodnimi in storitvenimi podjetji ter seveda tudi z javno upravo lahko oblikovalci 
odigrajo glavno vlogo pri čim hitrejšem odzivanju na priložnosti, ki jih novi trendi pri-
našajo, na drugi strani pa lahko nekatere nove trende tudi sami vzpostavljajo.  

V Sloveniji žal nimamo sistematičnih raziskav splošnih, tehnoloških ali potrošniških 
trendov. Ker pa so trendi po svetu dokaj podobni, oblikovalci v pomanjkanju speci-
fičnih raziskav lahko uporabljajo rezultate različnih mednarodnih organizacij, ki se s 
tem ukvarjajo. V nadaljevanju navedena dejstva o glavnih mednarodnih trgih, tren-
dih, priložnostih za razvoj in s tem povezanimi poglavitnimi znanji so tako predvsem 
rezultat analize obstoječih mednarodnih raziskav, pa tudi intervjujev, ter delavnice z 
različnimi deležniki s področja oblikovanja. 

GLAVNI MEDNARODNI TRGI

• Globalni trg kreativnih dobrin se močno povečuje; od leta 2002 do leta 2015 se 
je njegova vrednost podvojila. Globalno povpraševanje po kreativnih dobrinah 
narašča (UNCTAD, 2018). 

• EU je postala pomemben izvoznik kulturnih dobrin (KEA, 2019a).
• Glavni izvozniki na področju oblikovanja med razvitimi državami so Italija, ZDA, 

Francija, Nemčija, Švica, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Španija, Poljska in Če-
ška, pri čemer najvišjo rast izkazujejo Češka, Švica in Francija (UNCTAD, 2018). 
Zelo pomembno vlogo pa igrajo države v razvoju, med njimi so največji izvozniki 
predvsem Kitajska in Indija, pa tudi Tajska, Singapur, Mehika in Malezija. Najvišjo 
rast med njimi izkazujejo Kitajska, Indija in Singapur (UNCTAD, 2018). 

• Tržne potrebe so po eni strani zelo lokalne, po drugi pa globalne. Oblikovalci mo-
rajo zato upoštevati globalno bazo uporabnikov, in sicer iz več različnih razlogov. 
Končni izdelek/storitev morda ustreza potrebam različnih skupin uporabnikov 
po svetu, ki imajo isti izziv, njihovi uporabniki zelo verjetno potujejo po svetu, kar 
lahko odpira nove vidike, povezane z uporabo izdelka/storitve, in seveda ne na-
zadnje, lahko gre za izdelek, ki ima velik potencial globalne prisotnosti (DAMADEI, 
2010). Zato je za oblikovalce zelo pomembno, da poznajo relevantna dogajanja, 
izzive in trende v svetu.

• Svetovni trg luksuznih dobrin se je v 20 letih (1996–2017) potrojil. Glavno vlogo 
na tem trgu igra tudi veliko evropskih ponudnikov. Tu gre predvsem za ponudnike 
na področju mode in tudi na področju obrti (usnje, steklo, keramika, vezenine). 
Veliki igralci na trgu za seboj potegnejo tudi priložnosti za številne manjše ponu-
dnike. Potrošnjo luksuznih dobrin močno poganjajo potrošniki iz držav v razvoju, 
še posebej iz Kitajske (Deloitte, 2019). 

• Za oblikovanje je pomemben tudi trg videoiger, ki se z razvojem in širitvijo teh-
nologije prav tako globalno strmo vzpenja. Največji segment (okoli 50 % trga) 
pri tem predstavljajo mobilne igre; računalniške igre in igre za konzole si delijo 
preostanek. Evropski ponudniki predstavljajo okoli 12 % svetovnega trga, najpo-
membnejši evropski trgi pa so Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Španija in 
Italija (Deloitte, 2019).
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• Slovenski oblikovalci k trgom z največjim potencialom zanje, na katerih bi veljalo 
okrepiti promocijske aktivnosti in predstavitve slovenskih oblikovalcev, štejejo 
predvsem zahodnoevropske in skandinavske, pa tudi razvite azijske trge, na ka-
terih so kakovostni slovenski oblikovalci s svojo ceno lahko konkurenčni. 

TRENDI IN PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ

• Okoljski in trajnostni izzivi: S sprejemom Agende za trajnostni razvoj do leta 
2030 na vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2015 so 
bili oblikovani Cilji trajnostnega razvoja, k uresničevanju katerih so se zavezale 
vse države članice. Prav oblikovanje pa je tisto, ki nam daje orodja za odgovarja-
nje na nove vrste izzivov, s čimer lahko podpre druge sektorje pri njihovi okoljski, 
trajnostni tranziciji ter poganja prihodnje inovacije in rast. Pri Evropskem zele-
nem dogovoru je EU marca 2020 predstavila tudi Akcijski načrt za krožno gospo-
darstvo, ki predvideva nove pobude za preobrazbo gospodarstva ob hkratnem 
varstvu okolja, s čimer se bodo odprle številne priložnosti tudi za slovenske obli-
kovalce. Spodbujanje sprememb v podjetjih z zamenjavo okoljsko neustreznih 
proizvodov in proizvodnih procesov z okoljsko ustreznimi za oblikovalska podje-
tja predstavlja velik potencial. Krožno oblikovanje je namreč v samem središču 
krožnega gospodarstva, še korak naprej od krožnega oblikovanja pa sta obno-
vitveno (angl. “restorative”) in regenerativno (angl. “regenerative”) oblikovanje. 

• Drugi družbeni izzivi: Oblikovanje nam daje orodja za odgovarjanje na nove vrste 
družbenih izzivov (npr. starajoča se družba, problemi, povezani z mobilnostjo, 
zmanjševanje neenakosti, zdravstveni izzivi) in s tem lahko poganja prihodnje 
inovacije in rast (KEA, 2019b). Kot se je izkazalo tudi pred kratkim v primeru epi-
demije covid-19, oblikovanje in oblikovalsko mišljenje (tudi neoblikovalcev) igra 
še posebej pomembno vlogo takrat, ko se je na določen izziv treba odzvati hitro 
(Design Council, 2020). 

• Industrija 4.0: Pojem Industrija 4.0 se v svojem bistvu nanaša na proizvodno 
tehnologijo v »pametnih tovarnah«. V Industriji 4.0 lahko oblikovanje zagotovi 
rešitve za boljšo interakcijo med tehnološkimi sistemi in zaposlenimi (uporab-
niki) oziroma tudi drugimi potencialnimi uporabniki teh sistemov (dobavitelji, 
partnerji), s čimer se posledično izboljša proizvodni proces. Hkrati pa Industrija 
4.0 s številnimi elementi močno presega okvire tovarn. Poleg samega razvoja 
tehnologije je tako pomembna tudi vzpostavitev kulturnih, družbenih in institu-
cionalnih struktur, povezanih s to tehnologijo (KEA, 2019b). Industrija 4.0 tako 
prerašča v Družbo 4.0 in Družbo 5.0, v katerih se za oblikovanje odpirajo tudi 
številne druge priložnosti (Mazali, 2017; Lefebvre, 2018). 

• Digitalizacija: Zaradi svoje obsežnosti in prepletenosti z drugimi trendi digitali-
zacijo poimenujejo tudi gigatrend (Krause, Kiewit, 2018). Digitalizacija skupaj s 
širjenjem dostopa do interneta ter novimi informacijsko-komunikacijskimi teh-
nologijami omogoča nove načine delovanja in sodelovanja za oblikovalce, odpira 
vedno večje povpraševanje po digitalnem oblikovanju, omogoča dostop končnih 
uporabnikov do kakovostnejše vsebine, znižuje ovire za vstop na trg, omogoča 
neposreden stik s končnimi uporabniki … 

• Novi poslovni modeli: Digitalizacija, ki omogoča tudi neposreden stik s končnimi 
uporabniki, je konkurenčnost okolja še zaostrila in povzročila razmah novih po-
slovnih modelov, ki so povezani tudi z drugačnimi tokovi prihodkov ter verigami 
dodane vrednosti (npr. naročniški modeli, modeli deljene uporabe). Pojavili so se 
številni novi distribucijski kanali, ki omogočajo izogib tradicionalnim distribucij-
skim kanalom in s čimer so se ovire za vstop na trg končnih izdelkov in storitev 
bistveno znižale (KEA, 2019a).

• Tehnološki trendi: Razvoj tehnologij je tesno povezan z nekaterimi že omenje-
nimi trendi (digitalizacija, Industrija 4.0, mobilnost, novi poslovni modeli). Po-
sebno pomembno področje za oblikovalce predstavlja tudi tehnologija veriženja 
podatkovnih blokov (angl. “blockchain”). Nova tehnologija omogoča tudi vedno 
boljše analitične podatke, hkrati pa odpira veliko vprašanje varnosti, ki zajema 
tudi vprašanja transparentnosti, sledljivosti in zasebnosti, ter avtorskih pravic. 
Vedno večja integracija digitalnega in fizičnega sveta odpira nove priložnosti za 
inovacije z uporabo novih materialov in proizvodnih tehnik (kot je tridimenzional-
no tiskanje, ki omogočajo večji, boljši dostop do trgov in potrošnikov in tudi večjo 
vpletenost potrošnikov v oblikovalski proces (KEA, 2019b). Na oblikovalski poklic 
bo močno vplival tudi razvoj umetne inteligence. 

• Fluidni modeli sodelovanja: Digitalizacija in hipermobilnost omogočata razmah 
fluidnih čezmejnih modelov sodelovanja tako med strokovnjaki/ustvarjalci in 
skupinami strokovnjakov/ustvarjalcev kot različnimi drugimi deležniki (podjetji, 
okoljskimi organizacijami, lokalnimi vladami). Zaradi povečane konkurence po-
staja vedno pomembnejši razvoj finančnih in menedžerskih sposobnosti iskanja 
novih priložnosti in sodelavcev zunaj meja. Pri internacionalizaciji delovanja kre-
ativcev pomembne ovire predstavljajo predvsem finančni in regulativni dejavniki 
(KEA, 2019a).

• Osredinjenost na uporabnika: Osredinjenost na uporabnika je splošni trend in 
prav to je hkrati eno izmed osnovnih vodil dobrega oblikovanja, ki pa poleg upo-
rabnika seveda upošteva tudi druge deležnike v procesu. Kljub osredinjenosti na 
uporabnika je treba poudariti, da je dobro oblikovanje tisto, ki hkrati prepozna-
va in upošteva tudi problematiko nekritičnega postavljanja uporabnika na prvo 
mesto s ciljem izboljšanja ne le naših življenj, ampak tudi življenj prihodnjih ge-
neracij.  

• Globalna konkurenca: Uporaba in integracija oblikovanja v poslovne in inovacij-
ske procese zagotavljata podjetjem številne konkurenčne prednosti (inovativno-
st, znižanje stroškov, optimizacija poslovnih procesov, osredinjanje na uporab-
nika, močnejše znamčenje, prijaznost do okolja) (KEA, 2019b).

• Potrošniški trendi: Potrošniški trendi so nerazdružljivo povezani z drugimi 
trendi in se z njimi prepletajo (npr. trend starajoče se družbe ustvarja novo po-
membno ciljno skupino potrošnikov). Spreminjajoče se vedenje potrošnikov vpli-
va na povpraševanje po določenih izdelkih/storitvah oziroma njihovih določenih 
proizvodnih, distribucijskih in/ali trženjskih značilnostih. Nekateri pomembnejši 
potrošniški trendi oziroma vedno pomembnejše skupine potrošnikov so: trajno-
stno ozaveščeni, družbeno odgovorni potrošniki, gurmani, potrošniki z zdravim 
življenjskim stilom, združevanje dela in prostega časa, individualizacija, varnost 
in zaščita. Spremljanje in poznavanje potrošniških trendov prinašata številne 
priložnosti za inovacije in razvoj.

• Odprtokodno oblikovanje: Medtem ko se del oblikovalcev srečuje s težavami, 
povezanimi z zaščito avtorskih pravic, se hkrati razvija tudi gibanje odprtoko-
dnega oblikovanja, ki tudi sodi v že omenjene fluidne modele sodelovanja. Pri 
odprtokodnem oblikovanju gre na eni strani za uporabo znanja in časa ljudi za 
ustvarjanje projektov za skupno dobro (projekti s pomanjkanjem komercialnega 
interesa, projekti za države v razvoju, ekološki projekti), na drugi strani pa za 
razvoj naprednih projektov in tehnologij, ki presegajo okvire in sredstva posame-
znega podjetja ali celo države. Oba pristopa se ne izključujeta, poleg oblikovalcev 
pa lahko sodelujejo tudi drugi deležniki. Odprtokodno oblikovanje predstavlja 
velik potencial za prihodnje inovacije, seveda pa tudi za sodelujoče oblikovalce v 
smislu njihovega učenja in razvoja.
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• Storitveno oblikovanje: Neizkoriščen razvojni potencial v Sloveniji predstavlja 
tudi storitveno oblikovanje. Čeprav se v zadnjih letih sicer razvija in počasi prodi-
ra v javni sektor, sta njegovo poznavanje in uporaba še vedno na bistveno prenizki 
ravni tako v javnem kot zasebnem sektorju. Večja uporaba storitvenega obliko-
vanja vodi do večjega zadovoljstva uporabnikov, večje angažiranosti zaposlenih, 
krajših inovacijskih ciklov in večjih prihodkov. Slovenski oblikovalci imajo znanje 
o storitvenem oblikovanju in nekateri posamezniki ga uspešno tržijo tudi v tujini.

• Digitalno oblikovanje: Skladno z že navedenim trendom digitalizacije razvojni 
potencial predstavlja tudi digitalno oblikovanje, ki je najhitreje rastoči segment 
oblikovanja (Design Council, 2018; http://nordicdesignresource.com). Z globalno 
popularizacijo digitalnih proizvodov in rešitev postajata enostavnost za uporabo 
ter intuitivna interakcija uporabnika vedno pomembnejši element konkurenčnos-
ti. Digitalno oblikovanje se razteza od oblikovanja spletnih strani (skupaj z obli-
kovanjem uporabniške izkušnje in spletnih vmesnikov, prijaznih do uporabnika) 
in mobilnih aplikacij do animacij, interaktivnih instalacij, programske opreme in 
videoiger. To so področja, na katerih imamo tudi v Sloveniji veliko kakovostnih 
ponudnikov, pri katerih pa vloge digitalnega oblikovalca pogosto ne opravljajo 
oblikovalci, temveč profili IT. Na drugi strani je opazno povečano povpraševanje 
ponudnikov videoiger po grafičnih oblikovalcih in ilustratorjih. Britanski Design 
Council v zvezi z digitalnim oblikovanjem opozarja tudi na negativne učinke teh-
nologije na življenje ljudi, o katerih je vedno več govora, in posledično opominja 
na pomen vzpostavljanja diskusij o etiki v digitalnem oblikovanju (Design Council, 
2018).

• Soustvarjanje (angl. “co-creation”): Soustvarjanje pomeni oblikovanje, inovi-
ranje in ustvarjanje vrednosti skupaj z uporabnikom, ne za uporabnika. Je praksa, 
ki jo v zadnjih letih intenzivno uporablja veliko večjih podjetij (npr. Nike, Electro-
lux). Vključevanje uporabnikov v kreativni proces omogoča zgodnje presojanje 
uspešnosti izdelka/storitve/sistema ter prepoznavanje resničnih potreb in želja 
uporabnikov, zmanjšuje tveganje in stroške za naročnika, omogoča uporabnikom 
večjo personalizacijo in vrednost, zbližuje oblikovalce in raziskovalce z uporab-
niki (Ibragimova, 2016). Podobnim načelom sledi tudi participatorno oblikovanje 
oziroma sooblikovanje, ki v proces oblikovanja aktivno vključuje vse deležnike.

• Oblikovalske in inovacijske politike: Pomembno razvojno priložnost za obli-
kovanje predstavljajo tudi oblikovalske in inovacijske politike, ki bi prepoznavale 
oblikovanje kot pomemben sektor za podporo gospodarstvu in izboljšanje učin-
kovitosti, transparentnosti in odgovornosti javnega sektorja ter ki bi hkrati bile 
vpete v višje strateške in razvojne cilje. Da bi lahko prikazali resnično vrednost 
investicij v oblikovanje, je seveda pomembna tudi njihova evalvacija (http://www.
designforeurope.eu/policy). 

POMEMBNA ZNANJA

• Oblikovalska znanja na splošno: Britanski Design Council oblikovalska zna-
nja postavlja v središče četrte industrijske revolucije zaradi sposobnosti odgo-
varjanja na prihodnje izzive podjetij in družbe (Design Council, 2018). Sposob-
nost sodelovanja z ljudmi z različnimi ozadji, skupnega reševanja problemov ter 
ustvarjanje inovativnih rešitev bosta v prihodnosti še pomembnejša, prav tako 
pa postaja vedno pomembnejša tudi uporaba oblikovalskega mišljenja neobliko-
valcev (KEA, 2019b; Design Council, 2020).

• Kreativnost: Kreativnost kot sposobnost, ki je skupna vsem oblikovalcem, je 
prepoznana kot ena poglavitnih sposobnosti za prilagajanje na spreminjajoče se 
zahteve in okolja (KEA, 2019b). Pomen kreativnosti kot človeške sposobnosti bo 
še narasel z uveljavljanjem avtomatizacije in umetne inteligence. Raziskave ka-
žejo, da bodo kreativni poklici v prihodnosti med najbolj rastočimi (KEA, 2019a).

• Tehnološka znanja: Hiter razvoj tehnologije odpira številna nova področja, 
na katerih se znanje zelo hitro razvija. Tehnološka znanja v kombinaciji s spo-
sobnostjo reševanja problemov in kreativnostjo so izrednega pomena za pri-
lagajanje velikosti, obsegu in hitrosti digitalnih transformacij (OECD, 2017). 
Takšno kombinacijo znanj imajo npr. digitalni oblikovalci, ki so posledično 
vedno bolj iskani. Poleg informacijsko-komunikacijskih znanj pa so pomemb-
na tudi nekatera druga tehnološka znanja, kot so znanja o potencialih upo-
rabe naprednih materialov pri oblikovanju novih proizvodov (damadei.eu).  
 
Da bi oblikovanje lahko izkoristili za dvig inovativnosti in bili uspešni v zaostrenih 
konkurenčnih razmerah, morajo oblikovalci svoja znanja in sposobnosti nepre-
stano razvijati in prilagajati, kar pa zanje pogosto predstavlja težavo iz različnih 
razlogov. Poleg finančnih in časovnih razlogov težavo pogosto predstavljata tudi 
sam dostop do najnovejših tehnoloških znanj in pomanjkanje sredstev za razi-
skave na področju oblikovanja (KEA, 2019a, Design Council, 2020, DAMADEI, 
2013). Do neke mere lahko lastne raziskave nadomesti predvsem vstop v različne 
mreže ali partnerstva, ki zagotavljajo dostop do specifičnega znanja. 

• Poslovna znanja: Poslovna znanja so pomembna za vsakega strokovnjaka, ki 
nastopa na trgu, in v kreativnih poklicih pogosto primanjkujejo. 

• Potrošniški trendi: Spremljanje in poznavanje potrošniških trendov je za obli-
kovalce posebej pomembno, saj se oblikovanje osredinja prav na potrošnika in 
njegovo izkušnjo. V Sloveniji žal nimamo sistematičnih raziskav potrošniških 
trendov, ker pa so trendi po svetu dokaj podobni, lahko oblikovalci v pomanjkanju 
specifičnih raziskav uporabljajo rezultate različnih mednarodnih organizacij, ki 
se ukvarjajo s spremljanjem in napovedovanjem potrošniških trendov, npr. Min-
tel, Euromonitor, GlobalWebIndex, TrendWatching in WGSN. 

• Spekulativno oblikovanje: Spekulativno oblikovanje je povezano s spremlja-
njem trendov in različnih družbenih izzivov, saj skuša na njihovi podlagi predvideti 
različne mogoče prihodnje realnosti in oblikovati ustrezne proizvode/storitve/
sisteme, ki bodo na te izzive odgovarjali, ne ozirajoč se na omejitve, ki jih pred-
stavljajo trenutna tehnologija, kultura ali politika (Dunne, Raby, 2013).

Globok vpliv na navade potrošnikov in z njimi povezane trende je in še bo imela tudi 
epidemija covid-19 ter z njo povezani gospodarska in finančna kriza. V spreminjajo-
čih se razmerah, ki zahtevajo hiter odziv, so v ta namen zelo koristna tudi poročila o 
trendih internetnega iskanja (npr. Google trends ali Google search insights). Opra-
vljene so že bile tudi nekatere raziskave, ki kažejo na korenite spremembe v vedenju 
potrošnikov med pandemijo. Raziskava EY (ey.com) tako razkriva, kako je pandemija 
ustvarila nove segmente potrošnikov. Predvidevajo, da se vedenje večine kupcev 
po koncu pandemije ne bo hitro vrnilo na stare tirnice. Odnos potrošnikov do zaseb-



50 ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI 51

nosti se bo spremenil, pomen statusa pa bo začel nadomeščati pomen poslanstva 
in družbene odgovornosti. Potrošniki bodo razmislili o tem, katere stvari so jim v 
življenju zares pomembne, in bolj bodo pozorni, kaj porabljajo in kakšen vpliv ima 
njihova potrošnja. Tudi raziskava podjetja Dynata (Dynata, 2020) podobno razkriva 
povečan pomen skupnega dobrega pred koristjo za posameznika v očeh potrošnikov. 
V obdobju socialnega distanciranja postaja še pomembnejše vprašanje, kako pri 
potrošniku virtualno spodbuditi občutek tesnega odnosa s ponudnikom. 
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Analiza SWOT Predhodna analiza je podlaga za pripravo analize SWOT (prednosti, slabosti, prilož-
nosti in nevarnosti) za posamezno panogo KKS. Analiza SWOT se običajno uporablja 
v zgodnjih fazah načrtovanja (npr. projekta, strategije) in njen namen je pomagati 
oceniti realno stanje s stališča konkurenčnosti in sprememb v poslovnem okolju, s 
katerimi se bo treba spoprijeti v prihodnosti. Analiza SWOT je tako eno glavnih orodij 
v povezovanju analize poslovnega okolja z oblikovanjem strategij. Ugotoviti je treba, 
katere so glavne konkurenčne prednosti in slabosti analizirane panoge ter katere 
priložnosti in potencialne nevarnosti se oblikujejo na trgu. Analiza SWOT lahko za-
gotovi okvir za opredelitev in analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter 
omogoča razvoj ustreznih strategij in politik.

Prednosti in slabosti so interne narave in se nanašajo na samo panogo. Pri pred-
nostih podamo vse pozitivne prednosti, ki jih imamo pred drugimi panogami (znotraj 
gospodarstva in znotraj KKS) in jih lahko tudi v prihodnje izkoriščamo kot konkurenč-
ne prednosti. Slabosti so tiste karakteristike, s katerimi smo v primerjavi z drugimi 
panogami nekoliko slabši. Tako so na primer administrativne ovire (kompleksni javni 
razpisi) in davčna politika za vse panoge problem, vendar je to značilno za celotno 
gospodarstvo in je zato rešitev potrebna na ravni države. Je pa za panogo oblikovanje 
značilna prisotnost ponudnikov oblikovalskih storitev, ki so zelo majhni (mikro podje-
tja, samostojni podjetniki, društva), zato so nesorazmerno prizadeta z administrativ-
nimi ovirami. Optimalno je, da organizacije znotraj panoge utrjujejo svoje prednosti in 
aktivno odpravljajo svoje slabosti. Priložnosti in nevarnosti pa se nanašajo na okolje, 
v katerem je posamezna panoga KKS. Pri priložnostih in nevarnostih je bistveno to, 
da mi sami nimamo neposrednega vpliva, temveč smo popolnoma odvisni od zuna-
njih dogodkov in razvoja poslovnega okolja. Tako se priložnosti nanašajo na predvi-
dene, za nas pozitivne spremembe v okolju, nevarnosti pa na predvidene negativne 
spremembe v poslovnem okolju. Te relacije prikazuje slika 7.

Slika 7: Analiza SWOT

Notranji dejavniki, ki 
podpirajo ali zavirajo 
ustvarjanje  vrednosti = nanje 
lahko vplivamo

Zunanji dejavniki, ki 
podpirajo ali zavirajo ustvarjanje 
vrednosti = nanje ne moremo vplivati

Pozitivni 
dejavniki

Negativni
dejavniki

Prednosti

Slabosti

Priložnosti

Nevarnosti

7



54 ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI ANALIZA PANOGE OBLIKOVANJE V SLOVENIJI 55

Pri analizi smo uporabili pristop, pri katerem ocenimo pomen posamezne trditve 
z rangiranjem: 1 (zelo pomembno), 2 (pomembno) in 3 (manj pomembno). Pri tem 
upoštevamo dva vidika: 

• Ali je posamezen del posameznega stebra javne politike podpore KKS pomem-
ben za posamezen sektor, kar je povezano z značilnostmi samega sektorja (npr. 
potrebna je ustrezna infrastruktura, potreba po javnih finančnih virih, pomen 
tržnih znanj) in potrebami v Sloveniji?  

• Kakšno je stanje v Sloveniji na navedenem področju (npr. odsotnost ustreznih 
programov izobraževanja in usposabljanja, pomanjkanje ustrezne infrastrukture, 
odsotnost ustreznih finančnih spodbud)?  

Pri pripravi analize SWOT smo analizirali značilnosti posameznega stebra javne po-
litike podpore KKS. V našem primeru so to naslednji:

• splošni pogoji poslovanja,
• trg (povpraševanje na trgu),
• kompetence in usposabljanja,
• financiranje,
• internacionalizacija,
• infrastruktura,
• ozaveščenost in promocija,
• podporne politike (strategije, programi).

Tabela 10: Prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti 

PREDNOSTI SLABOSTI

Steber javne politike Rang Steber javne politike Rang

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji poslovanja

Tradicija oblikovanja v Sloveniji. 2 Administrativne ovire. 2

Trg (ponudba in 
povpraševanje na trgu)

Trg (ponudba in 
povpraševanje na trgu)

Prisotnost uspešnih podjetij, ki vlagajo v 
oblikovanje.

1
Prevelik pomen najnižje cene pri javnih 
naročilih.

1

Izredna kakovost nekaterih ponudnikov 
oblikovalskih storitev. 

1
Nerazumevanje strateške vloge 
oblikovanja v večini podjetij in javnem 
sektorju.

1

Pomanjkljiva ozaveščenost, slabo 
poznavanje in omejeno spoštovanje 
pravic intelektualne lastnine.

1

Pomanjkanje kritične mase ponudnikov 
oblikovalskih storitev: premajhno 
število velikih oblikovalskih studiev 
in pomanjkanje povezanih skupin 
oblikovalcev.

2

Nepreglednost in heterogenost ponudbe 
oblikovalskih storitev.

1

Kompetence in usposabljanja Kompetence in usposabljanja

Zadovoljiva splošna kakovost 
izobraževalnih programov.

2
Pomanjkanje poslovnih znanj, znanj o 
upravljanju v oblikovanju in specifičnih 
izobraževalnih programov.

1

Področje storitvenega oblikovanja 
(»service design«) v javnem in zasebnem 
sektorju ni razvito.

1

Financiranje Financiranje

Razpisi za spodbujanje kulturnih in 
kreativnih industrij. 2 Pomanjkanje finančnih sredstev 

ponudnikov oblikovalskih storitev. 1

Razdrobljenost in omejena 
dostopnost virov financiranja. 2

Internacionalizacija Internacionalizacija

Konkurenčnost slovenskih ponudnikov 
oblikovalskih storitev.

2
Premajhna izvozna orientiranost 
ponudnikov oblikovalskih storitev.

1

Infrastruktura Infrastruktura

Obstoj podporne infrastrukture. 1
Odsotnost centra za oblikovanje (»design 
centre«).

2

Omejen dostop do znanstvenih raziskav in 
eksperimentov.

2

Ozaveščenost in promocija Ozaveščenost in promocija

Številne prireditve za promocijo oblikovanja 
in kreativnosti.

1
Prešibka ozaveščenost o oblikovanju 
kot gospodarsko pomembni dejavnosti 
v politiki.

1

Podporne politike (strategije, 
programi)

Podporne politike (strategije, 
programi)

Pomanjkanje ustreznih podpornih politik. 1

Odsotnost oblikovanja v nacionalnih 
razvojnih politikah in strateških 
dokumentih.

1
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

Rang Rang

Povečano povpraševanje po 
kreativnih produktih.

1
Konkurenca iz drugih držav na 
trgu ponudnikov oblikovalskih 
storitev.

2

Povečano povpraševanje po nišnih 
dobrinah.

1
Migracija najbolj talentiranih 
oblikovalcev.

1

Gospodarska kriza. 2 Gospodarska kriza. 1

Okoljski izzivi. 1
Pomanjkanje javnih sredstev 
kot posledica gospodarske krize 
(covid-19).

1

Družbeni izzivi. 1 Covid-19. 1

Razvoj novih tehnologij, materiala in 
poslovnih modelov.

1

Reformiranje javnega sektorja 
(storitveno oblikovanje).

2

Podrobnejši opis posameznih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti je v prilogi 2.
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Zaključek Da bi pripravili ustrezna strokovna izhodišča za oblikovanje javne politike na področju 
oblikovanja in KKS, smo k analizi panoge oblikovanje pristopili z več metodološkimi 
orodji. Pregled in značilnosti glavnih skupin deležnikov, verigi vrednosti za panogo 
oblikovanja na medorganizacijskem trgu in na trgu končnih uporabnikov, statistična 
analiza ter pregled potreb in razvojnih potencialov predstavljajo vsak svoj zorni kot, ki 
omogoča drugačen vpogled v panogo. Vse te različne vpoglede smo na koncu združili 
v analizi SWOT, zgoščeno prikazani v tabeli 10 (poglavje 7). Analiza SWOT predstavlja 
tudi končni rezultat analize panoge oblikovanje v Sloveniji. Skupaj z analizo tuje in 
slovenske javne politike na področju oblikovanja, ki predstavlja naslednjo fazo pripra-
ve strokovnih izhodišč, bo omogočila pripravo predlogov ukrepov javne politike na 
področju oblikovanja in KKS v Sloveniji. 

8
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Priloge Priloga 1

Izbor podatkov in kazalnikov za 15 največjih podjetij po številu zaposlenih z registrirano 
glavno dejavnostjo SKD 74.1 – Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 

Podjetje Skupni 
prihodki

Čisti 
dobiček ali 
čista izguba

Število 
zaposlenih

Dodana 
vrednost

Dodana 
vrednost 
na zaposle-
nega

EBITDA

HIŠA DARIL, d. o. o. 5.795.043 903.413 79 2.946.513 37.298 1.231.261

507, d. o. o. 5.213.442 286.344 16 968.739 59.033 504.594

Gigodesign 3, d.o.o. 1.058.054 109.547 13 615.446 46.589 165.919

M7, d. o. o. 1.011.960 98.796 12 473.127 38.155 241.715

EPIGRAM, d. o. o. 1.102.601 150.430 12 546.387 44.458 268.599

WILSONIC DESIGN, 
d. o. o.

941.879 –61.916 11 234.188 20.835 –54.223

SIMETRIJA, d. o. o. 741.351 33.768 11 303.095 27.756 55.461

STUDIO ANAN, d. o. o. 1.986.546 29.151 9 240.643 26.015 40.589

NRD, Taja Nicoletti, 
s. p.

212.843 15.918 7 116.667 16.502 32.396

MeisterWerk, d. o. o. 307.835 17.295 6 135.749 22.037 25.258

FUTURE ART, d. o. o. 181.525 851 5 119.957 23.991 11.101

NIMBUS, d. o. o. 381.468 16.477 4 123.429 28.505 25.679

ZEVNIK, d. o. o. 321.733 7.688 4 135.893 31.900 32.803

OIO STUDIO, d. o. o. 565.741 8.004 4 73.292 17.964 8.213

AW, d. o. o. 273.990 27.243 4 148.690 37.172 60.919

Vir: AJPES, FIPO, podatki za 2018
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Priloga 2: Analiza SWOT z obrazložitvami

 
PREDNOSTI 

Rang: 2 PREDNOST: Tradicija oblikovanja v Sloveniji  
Steber javne politike: SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
Obrazložitev: V Sloveniji imamo bogato tradicijo oblikovanja, ki pa 
je pozneje zamrla.

Vzroki za prednost: Slovenija ima že dolgo tradicijo oblikovanja. Tako je Bienale industrijskega 
oblikovanja ustanovljen že leta 1963. V šestdesetih letih je bil ob milanskem 
trienalu ena najpomembnejših oblikovalskih prireditev v evropskem prostoru 
in tudi prvi tovrstni bienale na svetu. Treba je poudariti pomembno vlogo indu-
strijskih oblikovalcev in tudi drugih oblikovalcev (npr. grafično oblikovanje).

Kakšen je učinek na 
sektor?

Tradicija vpliva na pozitivno podobo samega sektorja. Posledično vpliva tudi 
na večje zavedanje javnosti in tudi na vpis študentov v programe za oblikova-
nje. 

Kako jo lahko še 
izkoristimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Treba je nadaljevati promocijo oblikovanja. Pri tem je treba tudi predstaviti 
zgodovino slovenskega oblikovanja.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija in ozaveščanje (razstave, digitalna promocija).

• Vključitev oblikovanja v strateške dokumente.

Tveganja? • Preveliko poudarjanje zgodovine brez dobrih zgodb iz sedanjosti nima 
pravih rezultatov.

Rang: 1 PREDNOST: Prisotnost uspešnih podjetij,  
ki vlagajo v oblikovanje 
Steber javne politike: TRG 
Obrazložitev: Rezultati ankete podjetij, izvedene v letu 2011, so 
pokazali, da 15 % anketiranih podjetij v oblikovanje vlaga več kot  
5 % vseh sredstev, namenjenih za razvoj/izboljšave, 1 % podjetij pa 
v oblikovanje vlaga več kot 20 % teh sredstev. Za 7 % podjetij naj bi 
oblikovanje predstavljalo strateško funkcijo v podjetju (Murovec in 
drugi, 2012). Povečuje se tudi število podjetij, vključenih v KCDM (19 
podjetij v KCDM 2013–2015, 37 podjetij v KCDM 2.0).

Vzroki za prednost: Kot je bilo dokazano tudi na primeru nekaterih uspešnih slovenskih podjetij, 
lahko integracija oblikovanja v poslovanje bistveno izboljša kakovost in us-
pešnost ne le posameznih izdelkov/storitev, ampak tudi poslovnih procesov 
v podjetju ter s tem bistveno vpliva na uspešnost podjetja. Nekatera podjetja 
oziroma njihovo vodstvo je o pomenu oblikovanja ozaveščeno. Omenjena 
podjetja imajo lasten oblikovalski oddelek (angl. “in-house design”) oziroma 
razvojni/trženjske oddelke v teh podjetjih, v katerih so zaposleni tudi obli-
kovalci (npr. Gorenje, Adria Mobil, Elan, M Sora, Seascape) ali/in naročajo 
oblikovalske storitve pri zunanjih ponudnikih. Pomembni so tudi posamezni 
projekti/iniciative, kot so CzK, KCDM, RCKE in Zavod Big. Tako je projekt KCDM 
v zadnjih letih pomembno pripomogel k dvigu ozaveščenosti in promociji 
dobrih rezultatov vključenih podjetij. 

Kakšen je učinek na 
sektor?

Uspešna podjetja, ki v oblikovanje vlagajo, imajo zelo pomembno promocijsko 
vrednost, saj lahko s tem prikažejo pomen in potencial ustreznega (pristop, 
obseg) vlaganja v oblikovanje. Poleg tega so za sektor seveda zelo pomemb-
na tudi z vidika povpraševanja po oblikovalskih storitvah.

Kako jo lahko še 
izkoristimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Prednost je treba izkoristiti predvsem z dejavnostmi za nadaljnje povečanje števila takšnih 
podjetij. To lahko storimo z nadaljnjo promocijo rezultatov takšnih podjetij in povezanosti 
teh rezultatov z oblikovanjem. Poleg tega sta pomembna ozaveščanje in usposabljanje še 
večjega števila podjetij za integracijo oblikovanja v poslovne procese. Več aktivnosti je tre-
ba usmeriti v ozaveščanje in usposabljanje podjetij za integracijo oblikovanja. Pomembno 
je tudi izobraževanje o pomenu integracije oblikovanja v poslovodskih in inženirskih 
programih.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija in ozaveščanje (predvsem podjetij).

• Usposabljanje podjetij za integracijo oblikovanja v poslovne procese.

• Posodobitev izobraževalnih programov, interdisciplinarnost.

Tveganja? • Oblikovanje mora resnično biti del DNK podjetja, pogosto je le stvar po-
dobe podjetja, podobno kot inovativnost in upravljanje človeških virov.

• Oblikovanje je samo del mozaika, ni čudežna rešitev sama po sebi.

Rang: 1 PREDNOST: Izredna kakovost nekaterih ponudnikov obliko-
valskih storitev 
Steber javne politike: TRG 
Obrazložitev: Izredno mednarodno primerljivo kakovost nekaterih 
ponudnikov dokazuje relativno veliko mednarodnih oblikovalskih 
nagrad, ki so jih prejeli, ter mednarodna uveljavljenost nekaterih 
oblikovalcev. Rezultati ankete med oblikovalci, izvedene v letu 2011, 
so pokazali, da je več kot polovica od 56 oblikovalcev, ki so na anke-
to odgovorili, že prejela eno ali več nagrad za oblikovalske dosežke v 
tujini, prav tako pa jih je več kot polovica dosegla druge večje dosež-
ke v tujini (npr. vabilo na pomembne sejme, medijska odmevnost, 
interes tujih naročnikov). 

Vzroki za prednost: Ustrezna splošna kakovost izobraževalnih programov na področju obliko-
vanja, tradicija oblikovanja v Sloveniji, nadarjenost, delavnost, pripadnost 
posameznikov in ekip, sodelovanje z gospodarstvom.

Kakšen je učinek na 
sektor?

Z dobrimi rezultati in zadovoljnimi naročniki je učinek pozitiven v smislu 
promocije oblikovanja doma in v tujini ter spodbujanja povpraševanja po 
oblikovalskih storitvah.

Kako jo lahko še izko-
ristimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Izkoristek za nadaljnjo promocijo oblikovalcev/oblikovanja in spodbujanje 
sodelovanja kakovostnih oblikovalcev z gospodarstvom ter javnim sektorjem, 
da pridobimo čim več izredno kakovostnih novih izdelkov in storitev. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija in ozaveščanje.

• Podporni programi za zaposlovanje/sodelovanje najkakovostnejših 
oblikovalcev v druge gospodarske panoge.

• Zaposlovanje/sodelovanje kakovostnih oblikovalcev v procesih storit-
venega oblikovanja v javnem sektorju.

Tveganja? • Brez ustreznega povpraševanja (obseg, zahtevnost, inovativnost, 
ustrezna cena) ne bo niti kakovostnih ponudnikov.
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Rang: 2 PREDNOST: Zadovoljiva splošna kakovost izobraževalnih pro-
gramov 
Steber javne politike: KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA  
Obrazložitev: Splošna kakovost izobraževalnih programov na 
področju oblikovanja je zadovoljiva in se v zadnjih letih izboljšuje v 
smislu približevanja gospodarstvu ter okrepitve sodelovanja z njim.

Vzroki za prednost: • Tradicija in kakovost slovenskega oblikovanja. 

• Zgodovina (pomemben razvojni korak v prizadevanjih za profesionaliza-
cijo in razcvet slovenskega oblikovanja je bil opravljen leta 1984, ko je bil 
na ALUO ustanovljen Oddelek za oblikovanje).

• Vključevanje priznanih oblikovalcev v izobraževalni proces.

• Sodelovanje z gospodarstvom pri projektih med študijem. 

• Mednarodno sodelovanje.

Kakšen je učinek na sektor? Oblikovalci imajo dobra osnovna oblikovalska znanja

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Študente oblikovanja je še nadalje treba že med študijem vključevati v projek-
te z gospodarstvom, po zaključku izobraževanja pa jim nuditi podporo za lažjo 
vključitev na trg. Izboljšati je treba materialne pogoje nekaterih fakultet.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Nadaljevanje in krepitev sodelovanja študentov z gospodarstvom.

• Vzpostavitev kariernega centra za diplomante, povezovanje najboljših 
diplomantov z zaposlovalci.

• Projekti mladih oblikovalcev s podjetji.

• Povečanje resursov za ALUO.

Tveganja? • Pri izobraževalnih organizacijah obstaja nevarnost samozadostnosti.

Rang: 2 PREDNOST: Razpisi za spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij 

Steber javne politike: FINANCIRANJE   

Obrazložitev: Za KKS je značilno, da imajo organizacije, ki delujejo v sektorju, 

težave pri pridobivanju finančnih sredstev in da je sodelovanje sektorja KKS z 

drugimi sektorji nezadostno. Zato so razpisi za spodbujanje kreativnih kultur-

nih industrij pomembni z vidika odpravljanja omenjenih slabosti.  

Vzroki za prednost: Oblikovalci politik so prepoznali problematike sektorja KKS (oteženo financi-
ranje, omejeno medsektorsko sodelovanje) in velikega potencialnega vpliva 
sektorja KKS na razvoj.

Kakšen je učinek na sektor? Rezultati projektov so poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in pove-
čujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih 
problemov in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji. To pozitivno 
vpliva na prepoznavnost sektorja in povezave z drugimi sektorji KKS.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

• Nadaljnje financiranje razvojnih projektov (sredstva EU, sredstva 
proračuna), ki spodbujajo sodelovanje med posameznimi sektorji KKS, 
drugimi sektorji, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. 

• Promocija rezultatov razpisa.

• Razširitev oblik financiranja (razpisi, namenjeni KKS).

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Evalvacija opravljenih razpisov in promocija rezultatov izvedenih 
razpisov.

• Navezava oblikovanja in KKS na financiranje projektov v drugih sektorjih 
(horizontalna vloga).

Tveganja? • Odsotnost ustreznih analiz/evalvacije opravljenih razpisov in po-
manjkanje promocije rezultatov razpisov lahko vodita v ukinitev javnih 
sredstev za nadaljnje financiranje podobnih razvojnih razpisov.  

• Odsotnost podpore oblikovanju in KKS v finančni perspektivi 2021–
2027.

Rang: 2 PREDNOST: Mednarodna konkurenčnost slovenskih ponudni-
kov oblikovalskih storitev  
Steber javne politike: INTERNACIONALIZACIJA    
Obrazložitev: Slovenski ponudniki oblikovalskih storitev so kakovo-
stni, prilagodljivi in cenovno konkurenčni ponudnikom oblikovalskih 
storitev v zahodni in severni Evropi. 

Vzroki za prednost: Odlično mednarodno primerljivo kakovost nekaterih ponudnikov dokazuje 
relativno veliko mednarodnih oblikovalskih nagrad, ki so jih prejeli, in med-
narodna uveljavljenost nekaterih oblikovalcev. Ker so slovenski ponudniki 
oblikovalskih storitev predvsem mikro podjetja, so posledično zelo prilago-
dljiva (odsotnost formalnih organizacijskih struktur, timski duh, povezanost 
vodij/lastnikov in zaposlenih, bolj oseben stik s kupci). Cenovno konkurenč-
nost omogočajo nižji absolutni odhodki za zaposlene v primerjavi s ponudniki 
oblikovalskih storitev v zahodni in severni Evropi.  

K novim poslovnim priložnostim na tujih trgih je prispevala tudi epidemija 
covida-19, saj je deloma zabrisala nacionalne meje na področju storitvenih 
dejavnosti. Zaradi omejitev ponudbe nacionalnih ponudnikov so naročniki 
poiskali ponudnike storitev v sosednjih državah.

Kakšen je učinek na sektor? Analiza kazalnikov za panogo oblikovanje v obdobju 2008–2017, izračunanih 
na podlagi baze zaključnih računov, je pokazala, da se je izvoz povečal za 
štirikrat in je med vsemi analiziranimi kazalniki (ustvarjeni prihodki, izvoz, BDV 
in EBITDA) najhitreje naraščal. 

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

• Ciljna, celostna podpora nastopa ponudnikov oblikovalskih storitev in 
KKS na tujih trgih.  

• Izkoristek za nadaljnjo promocijo oblikovanja kot dejavnika gospodar-
skega in družbenega razvoja.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija KKS in oblikovanja v tujini (razstave, sejmi, vključitev v gospo-
darske delegacije).

• Strokovna in finančna podpora za nastopanje na tujih trgih (izdelava 
študij, pravna pomoč).

• Branding (Made in Slovenia).

Tveganja? • Svetovna gospodarska kriza.

Rang: 1 PREDNOST: Obstoj podporne infrastrukture 
Steber javne politike: INFRASTRUKTURA     
Obrazložitev: Obstaja določena podporna infrastruktura (pred-
vsem v Ljubljani), ki pa je precej razdrobljena in deluje neusklaje-
no. Rezultati ankete, namenjene analizi potreb sektorja kulturnih 
in kreativnih industrij, kažejo na ustrezno dostopnost pisarn/
produkcijskih prostorov in dostopnost najnovejše tehnologije. 
Storitve, ki jih takšni prostori nudijo, so kakovostne, še posebej pa 
respondenti cenijo možnost izmenjave izkušenj in znanja (Muro-
vec, Kavaš, 2019).
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Vzroki za prednost: • Država sistematično gradi podporno podjetniško okolje.

• Država financira projekte (npr. KCDM, CzK) podpore KKS.

• Iniciative posameznikov in zgodovina povezovanja ponudnikov obliko-
valskih storitev. 

Kakšen je učinek na sektor? Podporna infrastruktura sektorju nudi določeno podporo, še posebej po-
membna je njena podpora v smislu informiranja, usposabljanja, svetovanja, 
promocije na prireditvah in nagradah ter tudi v smislu mreženja. 

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Kljub obstoječi infrastrukturi je še vedno potrebna podporna organizacija, ki 
bi bila osredinjena predvsem na oblikovanje.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Okrepitev vloge CzK ali ustanovitev centra za oblikovanje.

Tveganja? • Neskladja med predstavniki različnih sektorjev KKS in prevelika priča-
kovanja sektorja oblikovanja lahko otežijo/onemogočijo okrepitev vloge 
CzK oziroma ustanovitev centra za oblikovanje.

Rang: 1 PREDNOST: Številne prireditve za promocijo oblikovanja in 
kreativnosti 
Steber javne politike: OZAVEŠČENOST IN PROMOCIJA     
Obrazložitev: Obstoji veliko že uveljavljenih prireditev in nagrad, ki 
imajo pomembno vlogo za promocijo oblikovanja. Poleg tega se v 
zadnjih letih pojavljajo številne nove prireditve za promocijo obliko-
vanja in kreativnosti nasploh. Ta prednost ima vpliv tudi na steber 
Kompetence in usposabljanja. 

Vzroki za prednost: Tradicija in novi poskusi promocije oblikovanja.

Kakšen je učinek na sektor? Prireditve ozaveščajo o pomenu oblikovanja in ga promovirajo različnim 
ciljnim skupinam, še posebej pomembna pa je promocija gospodarstvu. 
Na prireditvah potekajo tudi nekatere izobraževalne vsebine. Oblikovalske 
nagrade poleg promocije oblikovanja kot panoge pomembno prispevajo tudi 
k promociji posameznih oblikovalcev in olajšajo prepoznavanje kakovostnih 
oblikovalcev med sicer zelo heterogeno ponudbo. 

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Nadaljevanje aktivnosti promocije. Pomembno je povezovanje oblikovanja z 
drugimi sektorji gospodarstva (mreženje). 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija in ozaveščanje (prireditve, mreženje).

• Veča se število iniciativ in platform, zato obstaja potreba po njihovem 
medsebojnem povezovanju.

Tveganja? • Upad kakovosti in neprepoznavnost prireditev zaradi njihovega 
prevelikega števila.

SLABOSTI

Rang: 2 SLABOST: Administrativne ovire 
Steber javne politike: SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA      
Obrazložitev: Za panogo oblikovanje je značilna prisotnost po-
nudnikov oblikovalskih storitev, ki so zelo majhni (mikro podjetja, 
samostojni podjetniki, društva), zato so nesorazmerno prizadeta z 
administrativnimi ovirami.

Vzroki za prednost/slabost: Pri podjetjih, ki delujejo v dejavnosti oblikovanja, gre skoraj izključno za mikro 
podjetja. Le nekaj podjetij presega deset zaposlenih, večina ima le enega 
zaposlenega, srednjih in velikih podjetij v panogi ni. Pomembno vlogo igrajo 
samostojni podjetniki posamezniki, ki delujejo v različnih pravno-organiza-
cijskih oblikah. Velik delež predstavljajo samostojni podjetniki z normiranimi 
odhodki in samozaposleni v kulturi. Mnogo oblikovalcev na trgu še vedno 
nastopa kot posamezniki in/ali zaradi davčnih ali drugih razlogov svojo 
dejavnost celo razdrobi v več podjetij (npr. s. p. in d. o. o.), skupno nastopajo in 
razvijajo blagovno znamko v društvih, imajo podjetja registrirana v tujini itd.

Kakšen je učinek na sektor? Slovenija je, podobno kot nekatere druge članice EU, podvržena (pre)velike-
mu številu zakonodajnih obremenitev, ki poslovnim subjektom pri poslovanju 
in vsakodnevnem življenju povzročajo številne nevšečnosti in nepotrebne 
ovire. To še posebej velja za srednja in mala podjetja. Dodatni stroški, kot so 
stroški izpolnjevanja normativnih zahtev zaradi nepregledne, nejasno zapisa-
ne zakonodaje, predstavljajo za podjetja dodatne obremenitve in nepotrebno 
izgubo dragocenega časa, posledično pa tudi konkurenčnosti.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

• Sistematično odpravljanje administrativnih ovir.

• Pomoč (svetovanje, usposabljanje) ponudnikom oblikovalskih storitev 
pri poslovanju.  

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Svetovanje in usposabljanje ponudnikov oblikovalskih storitev.

Tveganja? • Sprejemanje nekakovostne zakonodaje (sprejemanje hitrih, 
nekakovostnih odločitev).

Rang: 1 SLABOST: Prevelik pomen najnižje cene pri javnih naročilih 
Steber javne politike: TRG      
Obrazložitev: Podobno kot pri vseh javnih naročilih je najnižja cena 
pogosto odločilni kriterij izbora ponudnikov. To predstavlja težavo 
tako za oblikovalce same kot tudi za multidisciplinarne ekipe, ki 
si zaradi nizke cene vključitve oblikovalcev stroškovno ne morejo 
privoščiti. 

Vzroki za prednost/slabost: Naročanje po merilu »najnižje cene« je stalnica javnega naročanja v Sloveniji 
in EU. ZJN-3 še vedno omogoča oddajo javnih naročil zgolj po kriteriju najnižje 
cene. Nabor dejavnosti, pri katerih je cena kot edino merilo prepovedana, je 
premajhen. Teh dejavnosti je namreč le pet. Javni naročniki praviloma ne od-
dajo javnih naročil na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri 
čemer se ekonomsko najugodnejša ponudba z vidika javnega naročila določi 
na podlagi cene ali stroškov ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na 
primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, in lahko zajema tudi najboljše 
razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo 
na kakovost ter okoljske in/ali socialne vidike, povezane s predmetom zadev-
nega javnega naročila. 

Kakšen je učinek na sektor? Zaradi kriterija najnižje cene se ne spodbuja kakovost oblikovalskih storitev, 
kar vpliva na kakovost ponudbe oblikovalskih storitev.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Treba je vzpostaviti kriterije, ki spodbujajo inovativnost rešitev in zagotavljajo 
boljšo kakovost. Torej preiti od teorije k praksi.
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Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Necenovni ponderji v javnih razpisih naj imajo pri izboru odločilno vlogo. 

• Zagotoviti vključenost kriterijev oblikovanja, arhitekture in tržnega 
komuniciranja v vse razpise javnega sektorja, kjer je to smiselno. 

• Prizadevati si za povečanje povpraševanja po inovativnih dobrinah in 
storitvah s procesom naročanja in javnih storitev (večji poudarek na 
značilnostih oblikovanja, kot sta ergonomija in material).

• Uvedba okvirnih pogodb (»framework contracts«) za daljše obdobje.

Tveganja? • Nerazumevanje javnih naročnikov prednosti, ki jih nudi ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

Rang: 1 SLABOST: Nerazumevanje strateške vloge oblikovanja v večini 
podjetij in javnem sektorju. 
Steber javne politike: TRG      
Obrazložitev: Pogled na oblikovanje kot na strošek, ki ga je treba 
minimizirati, in ne kot na investicijo ter pomanjkanje dolgoročnih 
pristopov, še posebej v tradicionalnih panogah. Oblikovalci zelo 
redko sodelujejo v razvojnih projektih od samega začetka (postavi-
tev projektnih izhodišč) pa do konca projekta (trženje). Odsotnost 
oblikovalcev vpliva na strateške odločitve podjetij (odsotnost »in-
-house designa«, pomanjkanje znanja o »design managementu«).

Vzroki za prednost/slabost: Po mnenju anketiranih oblikovalcev (Murovec in drugi, 2012) so slovenska 
podjetja pogosto v vlogi podizvajalca in/ali se zadovoljujejo s konkuriranjem 
na osnovi cene. Ne razvijajo lastnih končnih izdelkov in ne vlagajo v lastne 
prepoznavne blagovne znamke, na oblikovanje pa gledajo kot na strošek, 
in ne investicijo. Anketa med podjetji (Murovec in drugi, 2012) je pokazala, 
da le za 7 % anketiranih podjetij oblikovanje predstavlja strateško funkcijo. 
V javnem sektorju zlasti primanjkuje politične volje in poguma za izpeljavo 
korenitejših sprememb.

Kakšen je učinek na sektor? Nerazumevanje strateške vloge oblikovanja v podjetjih in javnem sektorju 
negativno vpliva na povpraševanje po oblikovalskih storitvah. Poleg tega, da 
je povpraševanje po oblikovalskih storitvah posledično nižje, je velik delež 
tega povpraševanja usmerjen v vključitev oblikovalcev le v določene stopnje 
razvoja izdelkov/storitev (Murovec in drugi, 2012).

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Potrebna sta ozaveščanje in usposabljanje podjetij in javnega sektorja o 
strateški vlogi oblikovanja ter tudi o pomenu razvoja lastnih prepoznavnih 
blagovnih znamk za končne uporabnike. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Nadaljevanje in širjenje projektov, kot je KCDM.

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v začetne podjetniške ekipe pri 
različnih spodbudah/razpisih za podjetja v zagonskih fazah. 

• Pri inovacijskih razpisih (npr. razvojno-investicijski projekti podjetij, 
strateški projekti RR) je treba pri razvoju izdelkov in storitev točneje 
opredeliti upravičenost uporabe zunanjih in notranjih storitev obliko-
vanja.

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer).

• Usposabljanja v javnem sektorju in zaposlovanje oblikovalcev v javnem 
sektorju (zaposleni, oddelek za oblikovanje – MindLab).

Tveganja? • Oblikovanje mora resnično biti del DNK podjetja, pogosto je le stvar 
podobe podjetja, podobno kot inovativnost in upravljanje človeških 
virov.

• Oblikovanje je samo del mozaika, ni čudežna rešitev sama po sebi.

 

Rang: 1 SLABOST: Pomanjkljiva ozaveščenost, slabo poznavanje in 
omejeno spoštovanje pravic intelektualne lastnine 
Steber javne politike: TRG      
Obrazložitev: Uspešen razvoj in dober izdelek ali storitev na trgu 
še ne pomenita odločilne prednosti pred konkurenco, če nista tudi 
ustrezno zaščitena in če nismo sposobni uveljavljati pridobljene 
pravice intelektualne lastnine. Iz tega razloga postaja varovanje 
izdelkov ali storitev v obliki pravic intelektualne lastnine oziroma 
njihova ohranitev v obliki poslovnih in drugih skrivnosti eden od tis-
tih dejavnikov, ki podjetju lahko omogoči korak naprej v doseganju 
konkurenčne prednosti. Oblikovalska podjetja so večinoma majhna, 
zato imajo premalo kadrovskih in finančnih resursov za zaščito in 
varovanje (uveljavljanje zaščite) intelektualne lastnine. Primanjkuje 
jim znanja in tudi informacij, kje lahko pridobijo strokovno pomoč 
(RCKE, 2013).

Vzroki za prednost/slabost: Izdelki in storitve oblikovalcev so lahko zaščiteni z različnimi pravicami 
intelektualne lastnine (patent, avtorske in sorodne pravice, znamka). Varstvo 
intelektualne lastnine je strokovno zahtevno. Vsaj toliko kot varstvo intelek-
tualne lastnine so pomembni tudi postopki, s katerimi te pravice imetniki uve-
ljavljajo oziroma branijo v primeru njihove kršitve. Ker so pravice intelektualne 
lastnine zasebne narave, morajo za njihovo uveljavljanje poskrbeti imetniki 
pravic sami. Ker pa so oblikovalska podjetja večinoma majhna, imajo premalo 
kadrovskih in finančnih resursov za zaščito in varovanje (uveljavljanje zašči-
te) intelektualne lastnine. Primanjkuje jim znanja in tudi informacij, kje lahko 
pridobijo strokovno pomoč (RCKE, 2013). 

Kakšen je učinek na sektor? Zaradi neustrezne zaščite in nezavedanja pomena/vrednosti intelektualne 
lastnine omogoča konkurentom kopiranje, kar vodi k izgubi tako finančnih 
sredstev kot tudi ugleda in poslovnih priložnosti. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Potrebna sta usposabljanje oblikovalcev in nudenje strokovne podpore pri 
zaščiti intelektualne lastnine. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija in ozaveščanje (prireditve, mreženje).

• Usposabljanja.

• Strokovna pomoč oblikovalcem.

Tveganja? • Pomanjkanje znanja/interesa oblikovalcev.

• Pomanjkanje finančnih sredstev.
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Rang: 2 SLABOST: Pomanjkanje kritične mase ponudnikov 
oblikovalskih storitev – premajhno število velikih oblikovalskih 
studiev in pomanjkanje povezanih skupin oblikovalcev. 
Steber javne politike: TRG      
Obrazložitev: Večji oblikovalski studii so izjema, zato je malo 
ponudnikov, ki lahko zagotovijo kakovostno, celostno storitev 
oblikovalskega svetovanja. Mikro ponudniki težje sledijo 
spreminjajočim se razmeram na trgu (povpraševanje, zakonodaja, 
razpisi).

Vzroki za prednost/slabost: Zaradi majhnega trga in nizkega povpraševanja se večji oblikovalski studii 
težko razvijejo. Predvsem manjka kritične mase. Majhni oblikovalski studii 
zaradi pomanjkanja ekipe težje zagotavljajo celovito oblikovalsko storitev in 
konstantnost ponudbe, saj so njihove ponudbene kapacitete ob pridobitvi 
večjega projekta v celoti zapolnjene. Le redki studii lahko ponudijo celovito 
rešitev. Pri studiih (podjetjih), ki delujejo v dejavnosti oblikovanja, gre skoraj 
izključno za mikro podjetja. Le nekaj podjetij presega deset zaposlenih, 
večina ima le enega zaposlenega, srednjih in velikih podjetij v panogi ni. Mikro 
ponudniki so zaradi svoje majhnosti izredno ranljivi. Slabost bi bilo mogoče 
deloma omiliti s povezovanjem ponudnikov oblikovalskih storitev, vendar je 
povezovanje premalo.

Kakšen je učinek na sektor? Prevladujejo oblikovalci posamezniki, ki težko zagotovijo stabilnost prihod-
kov. Poleg tega tudi težko zagotovijo celostno, kakovostno storitev, kar se 
lahko odrazi v nezadovoljstvu naročnikov in posledično negativno vpliva tudi 
na prihodnje povpraševanje. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Treba je spodbuditi povezovanje oblikovalcev.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Spodbujanje povezovanja oblikovalcev.

• Spodbujanje multidisciplinarnih skupin (npr. naročanje projektov reše-
vanja okoljskih in družbenih problemov).

Tveganja? • Zaradi osebnih razlogov posameznih oblikovalcev ne bo prišlo 
do povezovanja (ponudniki na trgu bodo še vedno nastopali kot 
posamezniki in/ali zaradi davčnih ali drugih razlogov bodo svojo 
dejavnost celo razdrobili v več podjetij (npr. s. p. in d. o. o.).

Rang: 1 SLABOST: Nepreglednost in heterogenost ponudbe obliko-
valskih storitev 
Steber javne politike: TRG      
Obrazložitev: Na eni strani imamo zelo kakovostno ponudbo obli-
kovalskih storitev, na drugi pa prisotnost številnih nizkocenovnih in 
nizkokakovostnih, nekvalificiranih ponudnikov. 

Vzroki za prednost/slabost: Na trgu je veliko število mikro oblikovalskih podjetij oziroma oblikovalcev po-
sameznikov. Za opravljanje oblikovalske dejavnosti ni potrebno izpolnjevanje 
nobenih pogojev, dejavnost lahko registrira in se z njo ukvarja vsak. Na drugi 
strani pa je precej tudi zelo kakovostnih, večkrat nagrajenih oblikovalcev.

Kakšen je učinek na sektor? Potencialni naročniki vnaprej težko razlikujejo med kakovostnimi in nekako-
vostnimi storitvami. Slaba izkušnja vodi v nezaupanje in zmanjšuje prihodnje 
povpraševanje. Poleg tega nekakovostni, nekvalificirani ponudniki spodbujajo 
konkurenco na osnovi nizke cene, kar dodatno negativno vpliva na kakovost 
storitev. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

Krepitev vloge posredniških in stanovskih organizacij. (preglednost, oblikova-
nje standardov kakovosti). 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Oblikovanje platform in standardov kakovosti.

• Nagrade in prireditve.

Tveganja? Zaradi osebnih razlogov posameznih oblikovalcev ne bo prišlo do 
povezovanja in heterogenost se ne bo zmanjšala (ponudniki na trgu bodo še 
vedno nastopali kot posamezniki in/ali zaradi davčnih ali drugih razlogov bodo 
svojo dejavnost celo razdrobili v več podjetij (npr. s. p. in d. o. o.).

Rang: 1 SLABOST: Pomanjkanje poslovnih znanj, znanja o upravljanju v 
oblikovanju in specifičnih izobraževalnih programov  
Steber javne politike: KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA       
Obrazložitev: Respondenti, ki so odgovorili na anketo, namenjeno 
analizi potreb sektorja kulturnih in kreativnih industrij, menijo, da so 
razpoložljivi izobraževalni programi na njihovem področju delovanja 
najkakovostnejši z vidika pridobitve ustreznega znanja s področja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, najmanj kakovostni pa 
z vidika pridobitve ustreznih poslovnih znanj, kot so menedžment, 
trženje, finančna znanja in zaščita intelektualne lastnine, ter z vidika 
interdisciplinarnosti študija. V zvezi z dodatnimi znanji in kompe-
tencami, ki anketirancem pri opravljanju njihove dejavnosti najbolj 
primanjkujejo, lahko na podlagi njihovih odgovorov in rezultatov 
delavnice ponovno poudarimo znanja na področju trženja, pravna 
znanja, raziskovalna in analitična znanja, znanja o virih financiranja 
ter o pripravi projektnih prijav za razpise.

Vzroki za prednost/slabost: Čeprav se v zadnjih letih stanje izboljšuje, so univerzitetni programi premalo 
interdisciplinarni. Razlog za to leži v neodzivnosti Univerze ter prepočasnemu 
prilagajanju in posodabljanju programov. Priča smo podcenjenosti obliko-
vanja in oblikovalskega znanja v celotnem izobraževalnem sistemu (tudi na 
ravni srednješolskega in osnovnošolskega izobraževanja).

Kakšen je učinek na sektor? Na eni strani oblikovalcem primanjkujejo znanja z drugih področij, ki so zanje 
prav tako pomembna (npr. poslovna znanja, pravna znanja, znanja vodenja 
projektov, finančna znanja, znanja o materialih in tehnologijah, analitična 
znanja), kar vpliva na kakovost storitev, pa tudi na poslovno uspešnost 
oblikovalcev. Po drugi strani pa primanjkujejo znanja o pomenu in potencialih 
integracije oblikovanja podjetnikom, kar negativno vpliva na povpraševanje 
po oblikovalskih storitvah. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je 
realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

• Potrebna je posodobitev učnih programov.

• Povečanje interdisciplinarnosti študija, večji poudarek tržnim znanjem, 
oblikovalskemu mišljenju. 

• Izboljšanje poslovnih in finančnih znanj, znanj s področja vodenja pro-
jektov, prijav na razpise in pravnih znanj. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Izobraževanje, svetovanje in usposabljanje.

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v začetne podjetniške ekipe pri 
različnih spodbudah/razpisih za podjetja v zagonskih fazah. 

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v inovacijske projekte podjetij 
(razpisi). 

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer).
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Tveganja? • Rigidnost univerz.

• Nerazumevanje oblikovalcev politik.

• Neustrezna podpora podpornih in drugih organizacij.

Rang: 1 SLABOST: Področje storitvenega oblikovanja (»service desi-
gn«) v javnem sektorju ni razvito  
Steber javne politike: KOMPETENCE IN USPOSABLJANJA       
Obrazložitev: Storitveno oblikovanje ima za področje javnih stori-
tev velik potencial, ki pa za zdaj ostaja neizkoriščen.

Vzroki za prednost/slabost: Storitveno oblikovanje je eno novejših področij oblikovanja in predstavlja ne-
izkoriščen razvojni potencial v Sloveniji. Čeprav se v zadnjih letih sicer razvija 
in počasi prodira v javni sektor, sta njegovo poznavanje in uporaba še vedno 
na bistveno prenizki ravni tako v javnem kot zasebnem sektorju. V javnem 
sektorju zlasti primanjkuje politične volje in poguma za izpeljavo korenitejših 
sprememb.

Kakšen je učinek na sektor? Nizko povpraševanje po storitvenem oblikovanju in posledično počasen 
razvoj tega sektorja pri nas ter neizkoriščene priložnosti v javnem sektorju. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

Potrebna je uporaba storitvenega oblikovanja v javni upravi (predvsem v 
javnih zavodih) ter tudi na ministrstvih in organih v sestavi. Za to je potrebno 
ozaveščanje o storitvenem oblikovanju in potencialih njegove uporabe v 
javnem sektorju. (MK, MJU)

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Priprava strokovnih podlag (analiza stanja, opis tujih izkušenj).

• Priprava metodoloških priročnikov. 

• Pilotni projekti (do 10) v izbranih sektorjih (zdravstvo, upravne enote, 
socialno varstvo).

• Usposabljanje javnih uslužbencev. 

• Usposabljanja v javnem sektorju in zaposlovanje oblikovalcev v javnem 
sektorju (zaposleni, oddelek za storitveno oblikovanje).

• Vključevanje v mednarodne projekte.

Tveganja? • Rigidnost javnega sektorja.

Rang: 1 SLABOST: Pomanjkanje finančnih sredstev ponudnikov obliko-
valskih storitev 
Steber javne politike: FINANCIRANJE      
Obrazložitev: Raziskava Slovenski kulturno-kreativni delavec 
v času COVID-19 (Matjaž, Černič, Kosi, 2020) je pokazala, da je 
slovenski kulturno-kreativni sektor zelo ranljiv. Čeprav oblikovanje 
velja za enega fleksibilnejših sektorjev (tržna orientiranost), pa se 
po odpovedi projektov pomladi 2020 tudi v nadaljevanju leta priča-
kujeta zmanjšanje naročil in zamujanje plačil

Vzroki za prednost/slabost: Prešibka ozaveščenost oblikovalcev politik o pomenu oblikovanja, medre-
sorska narava oblikovanja in slabo sodelovanje med ministrstvi. KKS že danes 
ni dovolj cenjen, zaradi neugodnih gospodarskih razmer pa pričakujemo 
nadaljnji padec naročil, cenovni damping in zamujanje s plačili. 

Velik delež v panogi oblikovanje predstavljajo mikro podjetja, samostojni 
podjetniki z normiranimi odhodki in samozaposleni v kulturi. Omenjene oblike 
imajo omejen dostop (v nekaterih primerih samostojni podjetniki in samo-
zaposleni v kulturi niso upravičeni prejemniki) do virov financiranja in javnih 
razpisov, ki jih nudijo javni skladi (npr. Slovenski podjetniški sklad), agencije 
(npr. SPIRIT) in razvojna banka (SID banka), in tudi do posojil poslovnih bank.  

Kakšen je učinek na sektor? Drobljenje sektorja, konkurenca na podlagi nizke cene, izseljevanje perspek-
tivnih oblikovalcev v tujino.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

Priprava ustreznih ukrepov, ki bodo sektor oblikovanja spodbujali k aktivne-
mu delovanju na trgu (ukrepi, povezani s covidom-19, se bodo v letu 2021 
zaključili).

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Prilagoditev obstoječih in oblikovanje novih finančnih instrumentov 
(npr. krediti z ugodno obrestno mero).

• Pri inovacijskih razpisih (npr. razvojno-investicijski projekti podjetij, 
strateški projekti RR) je treba pri razvoju izdelkov in storitev točneje 
opredeliti upravičenost uporabe zunanjih in notranjih storitev obliko-
vanja.

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer).

Tveganja? • Nadaljevanje pomanjkanja zainteresiranosti oblikovalcev politike: nera-
zumevanje pomena KKS in sektorja oblikovanja.

• Podjetja bodo zaradi zaostrenih tržnih razmer začela krčiti sredstva za 
razvoj.

Rang: 2 SLABOST: Razdrobljenost in omejena dostopnost virov finan-
ciranja  
Steber javne politike: FINANCIRANJE    
Obrazložitev: Raziskava Slovenski kulturno-kreativni delavec v 
času COVID-19 (Matjaž, Černič, Kosi, 2020) je pokazala, da je slo-
venski kulturno-kreativni sektor zelo ranljiv. Čeprav velja oblikova-
nje za enega fleksibilnejših sektorjev (tržna orientiranost), pa se po 
odpovedi projektov pomladi 2020 tudi v nadaljevanju leta pričaku-
jeta zmanjšanje naročil in zamujanje plačil.

Vzroki za prednost/slabost: Podjetja z dejavnostjo oblikovanja so skoraj izključno mikro podjetja, srednjih 
in velikih podjetij v panogi ni. Pomembno vlogo igrajo samostojni podjetniki 
posamezniki. Velik delež predstavljajo samostojni podjetniki z normiranimi 
odhodki in samozaposleni v kulturi. Omenjene oblike imajo omejen dostop 
(v nekaterih primerih samostojni podjetniki in samozaposleni v kulturi niso 
upravičeni prejemniki) do virov financiranja in javnih razpisov, ki jih nudijo 
javni skladi (npr. Slovenski podjetniški sklad), agencije (npr. SPIRIT) in razvoj-
na banka (SID banka). Težava je tudi omejena likvidnost, saj je pri razvojnih 
projektih treba zalagati finančna sredstva. Zaradi majhnosti in posledično 
omejenih zavarovanj imajo mikro podjetja težavo pridobiti posojila pri poslov-
nih bankah. Finančni viri so omejeni še posebej za novoustanovljena podjetja 
(kratka zgodovina, nimajo zaposlenih, nimajo znanja in izkušenj s kandidira-
njem na javnih razpisih, problem likvidnosti).

Kakšen je učinek na sektor? Večina mikro podjetij si ne ustvarja denarja »na zalogo«, saj je večina 
tekočega prometa namenjena za pokrivanje tekočih stroškov. To še posebej 
velja za novoustanovljena podjetja. Najemnine, posojila, stroški plač in drugo 
bremenijo podjetje ne glede na realizirano prodajo in ob velikih upadih posla 
lahko vodijo v likvidnostni krč.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Priprava ustreznih ukrepov, ki bodo spodbujali sektor oblikovanja k 
aktivnemu delovanju na trgu (ukrepi, povezani s covidom-19, se bodo v 
letu 2020 zaključili).

• Razvoj prilagojenih finančnih produktov.

• Finančno opismenjevanje oblikovalcev.
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Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Prilagoditev obstoječih (pogoji, upravičenost, primernost) in oblikova-
nje novih finančnih instrumentov (npr. krediti z ugodno obrestno mero 
za KKS).

• Usposabljanje, informiranje in svetovanje ponudnikom oblikovalskih 
storitev (finančno znanje).

• Informiranje (platforma).

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v inovacijske projekte podjetij 
(razpisi). 

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer). 

Tveganja? • Omejeno javno spodbujanje gospodarstva.

• Podjetja bodo zaradi zaostrenih tržnih razmer začela krčiti sredstva za 
razvoj.

Rang: 1 SLABOST: Premajhna izvozna orientiranost 
Steber javne politike: INTERNACIONALIZACIJA     
Obrazložitev: Rezultati ankete, namenjene analizi potreb sektorja 
kulturnih in kreativnih industrij, kažejo, da si 85 % respondentov 
želi povečati svojo prisotnost na tujih trgih, pri čemer se jim zdijo še 
posebej zanimivi trgi drugih članic EU (od katerih so bili izvzeti trgi 
bivše Jugoslavije in sosednjih držav), na katerih si svojo prisotnost 
želi povečati kar 82 % vprašanih.

Vzroki za prednost/slabost: Večina ponudnikov oblikovalskih storitev ni prisotna na tujih trgih, čeprav 
imamo v zadnjih letih visoko rast izvoza oblikovalskih podjetij. Razlog je 
majhnost ponudnikov in posledično pomanjkanje kritične mase, zato se ve-
čina ponudnikov oblikovalskih politik osredinja le na (premajhen) domači trg. 
Glavne ovire so pomanjkanje lastnih sredstev, znanj/informacij in podpore 
ministrstev oziroma drugih organizacij. 

Kakšen je učinek na sektor? (Pre)velika osredinjenost na majhen domači trg povzroča omejitve pri poslo-
vanju in veliko ranljivost. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

Podpora internacionalizaciji ponudnikov oblikovalskih storitev.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija KKS in oblikovanje v tujini (razstave, sejmi, vključitev v gospo-
darske delegacije).

• Strokovna in finančna podpora za skupinsko nastopanje oblikovalcev na 
tujih trgih (izdelava študij, pravna pomoč).

• Usposabljanje, informiranje in svetovanje.

• Branding (Made in Slovenia).

Tveganja? Svetovna gospodarska kriza.

Rang: 2 SLABOST: Odsotnost centra za oblikovanje 
Steber javne politike: INTERNACIONALIZACIJA     
Obrazložitev: Oblikovalski sektor si že dolga leta želi ustanovitve 
slovenskega centra za oblikovanje, vendar do tega še ni prišlo. V 
Sloveniji ni podporne organizacije, ki bi bila namenjena izključno 
sektorju oblikovanje. Zato je funkcija CzK kot koordinatorja aktiv-
nosti na področju KKS zelo pomembna, čeprav CzK ni podporna 
institucija, ki bi bila namenjena izključno oblikovanju. Tudi v drugih 
državah podporo posameznim sektorjem v zadnjem času sicer 
nadomešča podpora celotnemu KKS, čemur so prilagojene tudi 
podporne institucije.

Vzroki za prednost/slabost: Oblikovalci politik nimajo dovolj razumevanja o pomenu oblikovanja za gospo-
darski in družbeni razvoj. 

Kakšen je učinek na sektor? Okrepljena vloga CzK oziroma ustanovljen center za oblikovanje (imel bi 
pomembno vlogo pri oglaševanju, informiranju, ozaveščanju, usposabljanju 
in svetovanju na področju oblikovanja). Služil bi kot posrednik med podjetji, 
oblikovalci, izobraževalnimi organizacijami in državo. V odsotnosti centra za 
oblikovanje primanjkuje komunikacije in koordinacije med različnimi deležniki. 
Vlogo koordinatorja delno opravlja CzK, ki pa ni osredinjen le na oblikovanje.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

CzK nadaljuje svoje aktivnosti in okrepi podporno vlogo na področju oblikova-
nja. V primeru močne podpore politike in stroke se ustanovi center za obliko-
vanje kot samostojna pravna oseba ali pa kot del že delujoče agencije. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Nadaljevanje financiranja in okrepitev vloge že obstoječega CzK.

• V primeru močne podpore politike in stroke se ustanovi center za 
oblikovanje.

Tveganja? Prekrivanje nalog s CzK.

Rang: 2 SLABOST: Omejen dostop do znanstvenih raziskav in eksperi-
mentov 
Steber javne politike: INFRASTRUKTURA      
Obrazložitev: Slaba povezanost in odsotnost infrastrukture, ki 
bi omogočala boljši dostop oziroma povezovanje raziskovalcev in 
oblikovalcev.

Vzroki za prednost/slabost: V Sloveniji imamo med znanostjo in oblikovalci slabo povezanost. K temu 
prispevajo odsotnost infrastrukture, ki bi omogočala boljši dostop oziro-
ma povezovanje raziskovalcev in oblikovalcev; nizka kultura sodelovanja; 
neustrezna komunikacija, ščitenje informacij, pogosto pa je težava tudi v 
neuporabljivosti rezultatov znanstvenih raziskav in eksperimentov, kar pa je 
težava slovenske raziskovalne politike. 

Kakšen je učinek na sektor? Oblikovalci nimajo neposrednega, hitrega dostopa do najnovejših znanstve-
nih raziskav in razvoja.

V odsotnosti konkretnega komercialnega projekta jim je tako praktično one-
mogočen vstop na visokotehnološki trg.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

Potrebna je infrastruktura, ki bi omogočila takšno povezovanje in pretok 
informacij tudi brez vnaprej določenih projektov ter spodbujala prihodnja 
poslovna sodelovanja med oblikovalci in znanstveniki/razvojniki ter podjetji.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Platforma za sodelovanje (mreža, inovacijska partnerstva).

• Podpora visokotehnološkim projektom, ki bi izhajali iz takšnega pove-
zovanja.

• Prireditve za povezovanje in izmenjavo znanj.
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Tveganja? • Težave pri sodelovanju in razumevanju zaradi različnega ozadja, menta-
litete in znanj.

• Nepripravljenost znanstvenih, raziskovalnih in razvojnih institucij/labo-
ratorijev na odpiranje in deljenje svojih najnovejših ugotovitev.

Rang: 1 SLABOST: Prešibka ozaveščenost o oblikovanju kot gospodar-
sko pomembni dejavnosti v javni politiki 
Steber javne politike: OZAVEŠČENOST IN PROMOCIJA       
Obrazložitev: Prešibka ozaveščenost o oblikovanju kot gospodar-
sko pomembni dejavnosti v javni politiki.

Vzroki za prednost/slabost: Oblikovanje v Sloveniji šele v zadnjih letih ponovno prehaja iz obrobnih debat 
o kulturi in pridobiva svoje mesto v temah o gospodarstvu, družbi in okolju. 
Kljub temu pa je oblikovanje še vedno pogosto prezrto kot eden glavnih dejav-
nikov konkurenčnosti in reševanja družbenih ter okoljskih problemov. 

Če so v preteklosti pod pojmom oblikovanje razumeli predvsem podobo ali 
obliko proizvoda, danes oblikovanje razumemo mnogo širše (proces, način 
razmišljanja) in ga apliciramo v najrazličnejših kontekstih, od storitev do 
razumevanja potreb uporabnikov in državljanov ter oblikovanja strategij in 
politik na najvišji ravni tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju in vladi. 
Kot sestavni del inovacijske dejavnosti oblikovanje predstavlja pomembno 
komponento ekonomske prosperitete, saj povezuje raziskovanje, tehnologijo, 
poslovanje in uporabnike ter tako povečuje dodano vrednost. Oblikovanje pa 
seveda ni le vir konkurenčnosti, temveč nudi tudi rešitve za številne družbene 
in okoljske izzive.

Kakšen je učinek na sektor? Sektor posledično ni deležen ustrezne podpore, kar vpliva na nizko povpra-
ševanje in nizko vključenost oblikovanja kot strateško pomembne funkcije v 
podjetjih. 

Oblikovanje danes razumemo kot proces in način razmišljanja ter ga aplicira-
mo v najrazličnejših kontekstih, od storitev do razumevanja potreb uporab-
nikov in državljanov ter oblikovanja strategij in politik na najvišji ravni tako v 
gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju in vladi. Oblikovanje pa seveda ni le 
vir konkurenčnosti, temveč nudi tudi rešitve za številne družbene in okoljske 
izzive.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

Potreben je dvig ozaveščenosti o vlogi in pomenu oblikovanja v gospodarstvu, 
družbi, okolju in prostoru.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija in ozaveščanje (prireditve, mreženje).

• Usposabljanje javnih uslužbencev. 

• Priprava analiz in vrednotenje pomena oblikovanja.

Tveganja? Nadaljevanje pomanjkanja zainteresiranosti oblikovalcev politik: odsotnost 
medresorskega sodelovanja.

Rang: 1 SLABOST: Pomanjkanje ustreznih podpornih politik 
Steber javne politike: PODPORNE POLITIKE      
Obrazložitev: Odsotnost oblikovanja v nacionalnih razvojnih politi-
kah, odsotnost produkcijske politike

Vzroki za prednost/slabost: Prešibka ozaveščenost oblikovalcev politik o pomenu oblikovanja. Oblikova-
nje v Sloveniji šele v zadnjih letih pridobiva svoje mesto v temah o gospodar-
stvu, družbi in okolju. Oblikovanje in KKS na splošno sta še vedno prezrta kot 
dejavnik konkurenčnosti in reševanja družbenih ter okoljskih problemov. 

K pomanjkanju ustreznih podpornih politik prispevata tudi medresorska 
narava oblikovanja in slabo sodelovanje med ministrstvi. 

Kakšen je učinek na sektor? Odsotnost ustreznih podpornih politik upočasnjuje razvoj sektorja in s tem 
tudi onemogoča izkoristek potenciala, ki ga uporaba oblikovanja lahko prine-
se tako gospodarstvu kot javni upravi ter celotni družbi. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je real-
na ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Vključitev oblikovanja in KKS v strateške dokumente.

• V nacionalni strategiji/politiki bi bilo treba določiti, katero ministrstvo 
je koordinator politik/ukrepov za oblikovanje in KKS (strategije, ukrepi, 
izvedba, koordinacija ministrstev, spremljanje, vrednotenje).

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Ustanovitev medresorske skupine (navezava na spodbujanje KKS).

• Analitične podlage.

• Vključitev ukrepov spodbujanja KKS in oblikovanja v programske doku-
mente za črpanje sredstev EU.

• Vključitev oblikovanja in KKS v druge javne politike (industrijska, inova-
cijska, okoljska, izobraževalna).

Tveganja? • Nadaljevanje pomanjkanja zainteresiranosti oblikovalcev politik za 
oblikovanje in KKS. 

• Odsotnost medresorskega sodelovanja.

PRILOŽNOSTI

Rang: 1 PRILOŽNOST: Povečano povpraševanje po kreativnih produktih 

Obrazložitev Skrajševanje delovnega časa, izboljšanje izobrazbe in rastoči prihodki so se 
odrazili v strmem naraščanju povpraševanja po izdelkih in storitvah, ki ponu-
jajo unikatna doživetja, kar predstavlja veliko priložnost za oblikovanje in KKS. 
Oblikovanje ima zaradi omenjenega trenda najočitnejšo korist predvsem pri 
razvoju produktov, ki so povezani z življenjskim stilom. K temu je treba dodati 
dostop do (novih) tehnologij večine svetovnega prebivalstva (npr. internet, 
mobilna telefonija), kar dodatno pospešuje povpraševanje po kreativnih 
izdelkih in storitvah.

Kakšen je učinek na sektor? Podjetja, ki bodo prepoznala priložnosti zaradi omenjenega trenda, bodo 
povečala povpraševanje po oblikovalskih storitvah.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Podjetja je treba o trendih informirati in jih ozavestiti o tem, kako jim uporaba 
oblikovanja lahko pomaga pri izkoriščanju priložnosti, ki iz trenda izvirajo.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Ozaveščanje in promocija.

• Informiranje o razvojnih trendih.

• Usposabljanje podjetij za vključevanje oblikovanja (KCDM ipd.).

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v začetne podjetniške ekipe pri 
različnih spodbudah/razpisih za podjetja v zagonskih fazah. 

• Pri inovacijskih razpisih (npr. razvojno-investicijski projekti podjetij, 
strateški projekti RR) je treba pri razvoju izdelkov in storitev točneje 
opredeliti upravičenost uporabe zunanjih in notranjih storitev oblikova-
nja.

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer).

Tveganja? Svetovna gospodarska kriza.
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Rang: 1 PRILOŽNOST: Povečano povpraševanje po nišnih dobrinah

Obrazložitev Niša je del trga, ki je popolnoma edinstven. Izkoriščanje prednosti niš je eden 
od najučinkovitejših načinov konkuriranja malega podjetja drugim, pri tem 
je pomemben celoten trženjski splet. Medtem ko imajo velika podjetja sicer 
ogromne baze kupcev, so vsako leto deležna pritiskov ogromne letne prodaje. 
Izdelki nove generacije so nišni izdelki, ki tem produktom konkurirajo in ni-
majo takšnega pritiska glede prodaje – imajo čas, da se osredinijo na piljenje 
detajlov, česar veliki nimajo.  V zadnjih letih smo priča strmemu naraščanju 
povpraševanja po izdelkih in storitvah, ki ponujajo unikatna doživetja, kar 
predstavlja veliko priložnost za oblikovanje in KKS. 

Kakšen je učinek na sektor? Podjetja, ki bodo prepoznala priložnosti zaradi omenjenega trenda, bodo 
povečala povpraševanje po oblikovalskih storitvah

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Podjetja je treba o trendih informirati in jih ozavestiti o tem, kako jim uporaba 
oblikovanja lahko pomaga pri izkoriščanju priložnosti, ki iz trenda izvirajo.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Ozaveščanje in promocija.

• Informiranje o razvojnih trendih.

• Usposabljanje podjetij za vključevanje oblikovanja (KCDM ipd.).

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v začetne podjetniške ekipe pri 
različnih spodbudah/razpisih za podjetja v zagonskih fazah. 

• Pri inovacijskih razpisih (npr. razvojno-investicijski projekti podjetij, 
strateški projekti RR) je treba pri razvoju izdelkov in storitev točneje 
opredeliti upravičenost uporabe zunanjih in notranjih storitev obliko-
vanja.

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer).

Tveganja? Svetovna gospodarska kriza.

Rang: 1 PRILOŽNOST: Gospodarska kriza 

Obrazložitev Za preživetje podjetij v obdobju gospodarske krize so potrebni »user-driven« 
inovacije in investiranje v razvoj podjetij. V času epidemije se je še dodatno 
pokazal tudi pomen hitrega prototipiranja inovativnosti in hitrega prilagajanja 
rešitev, prilagojenim strankam in zaposlenim. Medtem ko so nekatera manj 
fleksibilna podjetja v isti panogi v krizi zapirala vrata, so druga v njej našla 
svojo največjo priložnost.

Kakšen je učinek na sektor? Podjetja, ki razumejo pomen oblikovanja kot investicije, lahko v kriznih časih 
povečajo povpraševanje po oblikovalskih storitvah v iskanju hitrih inovativnih 
rešitev. Na drugi strani vsaka kriza za oblikovalce seveda predstavlja tudi 
nevarnost, predvsem pri sodelovanju s podjetji, ki oblikovanje zaznavajo kot 
strošek. V kriznih razmerah podjetja namreč na vsak način skušajo zmanjšati 
stroške.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Oblikovalci v kriznih časih lahko samoiniciativno pristopijo k podjetjem ter jim 
ponudijo svoje sodelovanje pri iskanju novih priložnosti in rešitev.

Potrebno je tudi dodatno oglaševanje oblikovalskih rešitev, potenciala upora-
be oblikovanja v takšnih razmerah in dobrih praks. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija potenciala oblikovanja.

• Promocija dobrih praks.

• Promocija storitvenega oblikovanja.

• Usposabljanje podjetij za vključevanje oblikovanja (KCDM ipd.).

• Spodbujanje vključevanja oblikovalcev v začetne podjetniške ekipe pri 
različnih spodbudah/razpisih za podjetja v zagonskih fazah. 

• V okviru inovacijskih razpisov (npr. razvojno-investicijski projekti 
podjetij, strateški projekti RR) je treba pri razvoju izdelkov in storitev 
točneje opredeliti upravičenost uporabe zunanjih in notranjih storitev 
oblikovanja.

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer). 

Tveganja? Nepripravljenost podjetij, da v kriznih razmerah investirajo v oblikovanje 
zaradi zniževanja stroškov.

Rang: 1 PRILOŽNOST: Okoljski izzivi 

Obrazložitev Oblikovanje podpira druge sektorje pri njihovi okoljski, trajnostni tranziciji 
(koncept oblikovanja izdelkov in storitev za okolje in trajnost). 

Med glavnimi gradniki prehoda v nizkoogljično družbo je tudi trajnostno 
oblikovanje.

Kakšen je učinek na sektor? Oblikovanje postane sestavni del multidisciplinarnih ekip, ki pripravljajo izdel-
ke/storitve/poslovne modele/instrumente za reševanje okoljskih izzivov.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Krepitev vloge oblikovanja v reševanju okoljskih izzivov družbe.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija potenciala oblikovanja.

• Promocija dobrih praks.

• Promocija storitvenega oblikovanja.

• Ozaveščanje in promocija.

• Usposabljanje oblikovalcev, podjetij in javnega sektorja.

• Razvojni projekti (domači, mednarodni).

Tveganja? Nerazumevanje vloge/pomena oblikovanja v javnem sektorju, nevladnih 
organizacijah in podjetjih za reševanje okoljskih izzivov.

Rang: 1 PRILOŽNOST: Družbeni izzivi

Obrazložitev Oblikovanje daje orodje za odgovarjanje na nove vrste družbenih izzivov (npr. 
starajoča se družba, problemi, povezani z mobilnostjo, zmanjševanje neena-
kosti, zdravje, dolgotrajna oskrba) in s tem lahko poganja prihodnje inovacije 
in rast.

Kakšen je učinek na sektor? Oblikovanje postane sestavni del multidisciplinarnih ekip, ki pripravljajo izdel-
ke/storitve/poslovne modele/instrumente za reševanje družbenih izzivov.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Krepitev vloge oblikovanja v reševanju družbenih izzivov družbe.
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Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija potenciala oblikovanja.

• Promocija dobrih praks.

• Promocija storitvenega oblikovanja.

• Ozaveščanje in promocija.

• Usposabljanje oblikovalcev, podjetij in javnega sektorja.

• Razvojni projekti (domači, mednarodni).

Tveganja? Nerazumevanje vloge/pomena oblikovanja v javnem sektorju, nevladnih 
organizacijah in podjetjih za reševanje družbenih izzivov.

Rang: 1 PRILOŽNOST: Razvoj novih tehnologij in novih poslovnih mode-
lov

Obrazložitev Razvoj tehnologij je tesno povezan z nekaterimi že omenjenimi trendi (digita-
lizacija, industrija 4.0, mobilnost, novi poslovni modeli). Poleg tega tehno-
logija omogoča tudi vedno boljše analitične podatke, hkrati pa odpira veliko 
vprašanje varnosti, ki zajema tudi vprašanja transparentnosti, sledljivosti in 
zasebnosti, ter avtorskih pravic. Vedno večja integracija digitalnega in fizič-
nega sveta odpira nove priložnosti za inovacije z uporabo novih materialov in 
proizvodnih tehnik (kot je tridimenzionalno tiskanje), ki omogočajo boljši, več-
ji dostop do trgov in potrošnikov, večjo vpletenost potrošnikov v oblikovalski 
proces in krepitev vloge oblikovanja.

Kakšen je učinek na sektor? Oblikovanje postane sestavni del multidisciplinarnih ekip, ki pripravljajo izdel-
ke/storitve/poslovne modele.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Krepitev vloge oblikovanja v izkoriščanju novih tehnologij in oblikovanju novih 
poslovnih modelov. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija potenciala oblikovanja.

• Promocija dobrih praks.

• Promocija storitvenega oblikovanja.

• Ozaveščanje in promocija.

• Usposabljanje oblikovalcev, podjetij in javnega sektorja.

• Razvojni projekti (domači, mednarodni).

Tveganja? Nerazumevanje vloge/pomena oblikovanja v podjetjih, državni upravi in 
raziskovalnem sektorju.

Rang: 2 PRILOŽNOST: Reformiranje javnega sektorja (storitveno obli-
kovanje)

Obrazložitev Pri reformiranju javnega sektorja in njegovih storitev je velik potencial za upo-
rabo storitvenega oblikovanja. To bi vodilo do ponudbe inovativnih pristopov 
in pristopov, osredinjenih na uporabnike.

Kakšen je učinek na sektor? Povečano povpraševanje po storitvenem oblikovanju ter posledično tudi 
večja ozaveščenost o pomenu in potencialu storitvenega oblikovanja za javni 
sektor in tudi za gospodarstvo.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, 
kdo lahko ukrepa)?

Promocija vloge oblikovanja pri reformi javnega sektorja

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Razpisi za prenovo storitev javnega sektorja.

• Zaposlovanje oblikovalcev v javni upravi. 

• Ustanovitev samostojnega multidisciplinarnega oddelka, odgovorne-
ga za spodbujanje inovativnosti v državni upravi in celotnem javnem 
sektorju (zgled Estonija).

Tveganja? Rigidnost javnega sektorja (nepripravljenost na spremembe).

NEVARNOSTI

Rang: 2 NEVARNOST: Konkurenca iz drugih držav na trgu ponudnikov 
oblikovalskih storitev        

Obrazložitev: Tudi oblikovalci se spopadajo z mednarodno konkurenco. Fizična bližina pri 
nekaterih oblikovalskih storitvah sicer predstavlja pomembno prednost, pri 
drugih pa ne toliko, saj sodobne tehnologije omogočajo delo na daljavo.  

Kakšen je učinek na sektor? Zmanjšuje se lahko povpraševanje po lokalnih oblikovalskih storitvah, kar 
je še posebej verjetno pri tistih naročnikih, ki na oblikovanje gledajo kot na 
strošek in iščejo cenovno najugodnejšo ponudbo.

Kako jo lahko omilimo (pot-
rebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Vlaganje v dolgoročna partnerstva z naročniki.

• Ponudba slovenskih oblikovalcev na tujih trgih. 

• Vlaganje v promocijo kakovosti slovenskih oblikovalcev.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Usposabljanje.

• Internacionalizacija (strokovna in finančna podpora).

• Ozaveščanje in promocija.

• Razvojni projekti (domači, mednarodni).

• Podporne politike.

Tveganja? Cenovni damping.

Rang: 1 NEVARNOST: Migracija najbolj talentiranih oblikovalcev        

Obrazložitev: Zaradi pomanjkanja povpraševanja in večinoma zgolj povprečnih prihodkov, 
ki jih poklic oblikovanja v Sloveniji omogoča (Murovec in drugi, 2012), obstaja 
nevarnost migracije najbolj talentiranih oblikovalcev iz Slovenije v tujino. Prav 
tako seveda obstaja tudi možnost priseljevanja oblikovalcev iz drugih držav z 
nižjim standardom v Slovenijo. 

Kakšen je učinek na sektor? • Upad kakovosti ponudbe oblikovalskih storitev (odseljevanje).

• Upad cene oblikovalskih storitev (priseljevanje).

Kako jo lahko omilimo (potreb-
na je realna ocena, kdo lahko 
ukrepa)?

• Povečanje domačega povpraševanja po oblikovalskih storitvah.

• Povečanje števila podjetij in javni sektor, ki prepoznava potencial obliko-
vanja.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Ozaveščanje in promocija. 

• Uporaba oblikovanja v javnem sektorju.

• Razvojni projekti (domači, mednarodni).

Tveganja? Gospodarska kriza lahko pospeši migracijo slovenskih oblikovalcev v tujino.
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Rang: 1 NEVARNOST: Gospodarska kriza        

Obrazložitev: Zaradi prenizke konkurenčnosti in prenizkih vlaganj v inovativne izdelke/stori-
tve ter blagovne znamke lahko globalna konkurenca povzroči propad številnih 
slovenskih podjetij, predvsem tistih, ki delujejo na trgu končnih odjemalcev.

Kakšen je učinek na sektor? Zmanjšanje povpraševanja po oblikovalskih storitvah. 

Kako jo lahko omilimo (pot-
rebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

Potrebno je povečanje vlaganj v inovacije, osredinjene na uporabnike, in bla-
govne znamke ter ozaveščanje o strateškem pomenu oblikovanja v podjetjih 
in vplivu na konkurenčnost.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Ozaveščanje in promocija (dobre prakse).

• Usposabljanje podjetij.

• Subvencioniranje uporabe oblikovanja (vavčer). 

• Razvojni projekti (domači, mednarodni).

Tveganja? Nerazumevanje vloge/pomena oblikovanja v podjetjih.

Rang: 1 NEVARNOST: Pomanjkanje javnih sredstev kot posledica 
gospodarske krize (covid-19)        

Obrazložitev: Zaradi izdatkov za blaženje gospodarske krize, povzročene s covidom-19, 
bo imela Slovenija velik proračunski primanjkljaj in naraščajoči javni dolg. To 
lahko negativno vpliva na obseg sredstev, ki jih bo namenila za spodbujanje 
inovativnosti, KKS in oblikovanja.

Kakšen je učinek na sektor? • Zmanjšanje povpraševanja po oblikovalskih storitvah.

• Manj javnih sredstev za podporo KKS.  

Kako jo lahko omilimo (pot-
rebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

Potrebno je povečanje vlaganj v inovacije, osredinjene na uporabnike in bla-
govne znamke, ter ozaveščanje o strateškem pomenu oblikovanja v podjetjih 
in vplivu na konkurenčnost.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• OPromocija potenciala oblikovanja.

• Promocija dobrih praks.

• Promocija storitvenega oblikovanja.

• Ozaveščanje in promocija.

• Usposabljanje oblikovalcev, podjetij in javnega sektorja.

• Razvojni projekti (mednarodni).

Tveganja? Nerazumevanje vloge/pomena inovativnosti, KKS in oblikovanja med 
oblikovalci politik.

Rang: 1 NEVARNOST: Covid-19        

Obrazložitev: Tveganja za finančno stabilnost so se zaradi pandemije covida-19 in ukrepov 
za njeno zajezitev, ki predstavljajo izreden šok za naše in svetovno gospodar-
stvo, močno povečala. Gospodarska aktivnost v Sloveniji je močno upadla, 
napovedano okrevanje pa spremlja negotovost. Slabše gospodarske razmere 
se vse bolj odražajo tudi v poslovanju gospodarstva, učinki krize covid-19 pa 
bodo vidni še v naslednjih mesecih in letih. Okrevanje bo odvisno od trajanja 
pandemije in uspešnosti spopadanja z njenimi posledicami tako v Sloveniji 
kot v drugih državah.

Kakšen je učinek na sektor? Zmanjšanje povpraševanja po oblikovalskih storitvah, negotovost. 

Kako jo lahko omilimo (pot-
rebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

Potrebna sta povečanje vlaganj v inovacije in večja vključenost oblikovanja 
v reševanje obstoječih družbenih problemov, tudi v povezavi s covidom-19 
(iskanje novih rešitev). 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Promocija potenciala oblikovanja.

• Razvojni projekti reševanja družbenih problemov.

• Promocija dobrih praks.

Tveganja? Nerazumevanje vloge/pomena inovativnosti, KKS in oblikovanja med 
oblikovalci politik.
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