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Analiza panoge oblikovanje predstavlja osnovo za pripravo predlogov ukrepov za panogo 
in širše, saj se samo oblikovanje zelo spreminja. S tem se razvijajo in spreminjajo tudi 
definicije oblikovanja. Če so v preteklosti pod pojmom oblikovanje razumeli predvsem 
videz ali obliko proizvoda, danes oblikovanje razumemo mnogo širše (proces, način 
razmišljanja) in ga apliciramo v najrazličnejše kontekste, od storitev do razumeva-
nja potreb uporabnikov in državljanov ter oblikovanja strategij in politik na najvišji 
ravni tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju in vladi. Istočasno je obli-
kovanje tudi na svojih bolj tradicionalnih, uveljavljenih področjih, kot sta grafično 
in industrijsko oblikovanje, še vedno odločilen razlikovalni dejavnik in generator 
vrednosti (BEDA, 2020). 

Oblikovanje se spreminja, saj se vse bolj dematerializira. V ospredju so torej odnosi in 
povezave, zato je oblikovanje v veliki meri predvsem povezovalec in organizator, saj se v 
proces oblikovanja vključuje vse več deležnikov iz različnih disciplin in vlog. Oblikovanje 
tako vse bolj postaja horizontalna veščina, saj se širi na druga področja. To vpliva na na-
loge oblikovanja, ki so vse bolj povezane s strateškim načrtovanjem, pri katerem je fokus 
na analizi (raziskovalni vidik), oblikovanju strateških ciljev, definiranju sprememb in njiho-
vem uresničevanju. To vpliva tudi na vloge in naloge oblikovalcev, ki se transformirajo od 
oblikovalca posameznega predmeta (dematerializacija) v pobudnika, vodjo, kontrolorja, 
izvršnega menedžerja ali nadzornika oblikovalskega procesa. Tako naj bi tradicionalno 
oblikovanje predstavljalo manj kot tretjino vsega oblikovanja (Estonian Design Centre, 
2021). Oblikovanje tako ne rešuje le problemov v sedanjosti, temveč se vse bolj posveča 
izzivom prihodnosti (na primer špekulativno oblikovanje).

Pri pripravi analize in ukrepov smo uporabili pristop oblikovanja politik (angl. policy design 
approach), ki predstavlja načrten, zavesten pristop k določitvi ciljev javne politike in po-
vezavo teh ciljev z instrumenti in orodji, katerih izvedba bi omogočala dosego zastavlje-
nih ciljev posamezne javne politike (Howlett, Mukherjee in Woo, 2015). Omenjeni pristop 
upošteva tako politični in organizacijski okvir kakor tudi kombinacijo različnih instrumen-
tov (angl. policy mix) in predstavlja strateški pristop k oblikovanju ukrepov za posamezno 
panogo. S ciljem razumevanja koncepta javne politike smo v drugem poglavju najprej 
teoretično opredelili koncept javne politike in javnopolitičnih igralcev.

Pristop oblikovanja politik (angl. policy design approach) je mogoče v nadaljevanju pog-
lobiti z drugimi pristopi, ki so bolj osredinjeni na posamezen del analize. Eden od pogosto 
uporabljenih pristopov je oblikovalski pristop, ki temelji na testiranju opredeljenega pro-
blema s podrobno analizo uporabnika in iskanjem konkretnih rešitev za omilitev oziroma 
rešitev problema. Čeprav so metode, ki jih oba pristopa uporabljata, v veliki meri različne, 
smo v zadnjih letih priča medsebojnemu dopolnjevanju obeh pristopov. Kakor pravita 
Clark in Craft (2018), »Oblikovalski pristop ni nadomestek za aktivnosti oblikovanja politi-
ke. Namesto tega bi ga bilo treba obravnavati kot dopolnjevanje tradicionalnih pristopov, ki 
podpira prakse, ki so bolj agilne ter temeljijo na sodelovanju in sistemih. Njegova uporaba 
je najbolj primerna za reševanje tistih problemov javne politike, ki so jasno opredeljeni in so 
v fazi izvajanja.« Tako je pristop oblikovanja politik širši, saj ni fokus le na problemih (sla-
bostih), temveč je enak poudarek tudi na prednostih, priložnostih in nevarnostih. 

1
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Uporabljen pristop k oblikovanju predlogov spodbujanja oblikovanja temelji na nasled-
njih korakih: 

• Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (analiza SWOT), ki je bila prip-
ravljena v fazi analize, služi kot osnova za pripravo predloga ukrepov. Analiza SWOT 
odgovarja na vprašanja: Kakšno je stanje na področju oblikovanja, kateri so razlogi 
za obstoječe stanje in kakšno spremembo potrebujemo?

• Sledi analiza tujih oblikovalskih politik. Pri tem smo se osredinili na temeljni vpra-
šanji: Ali ima država nacionalno oblikovalsko politiko (danes, preteklost) in ali je 
ta samostojna nacionalna politika ali pa je del spodbujanja kulturno-kreativnega 
sektorja, del inovacijske in/ali industrijske politike in/ali del kulturne politike (hori-
zontalen pristop)? Pri tem je pomembno, kateri ukrepi (področje, oblika) nacionalno 
oblikovalsko politiko sestavljajo.  

• Pri analizi ukrepov oblikovalske politike v Sloveniji (danes, preteklost) analiziramo, 
katere aktivnosti oziroma ukrepi so bili že izvedeni. 

• V zadnjem poglavju so podani predlogi ukrepov slovenske oblikovalske politike v pri-
hodnjih letih: cilji, ukrepi. Končno definiranje ukrepov in izvedba sta v pristojnosti 
oblikovalcev politik. Šele ko bo dogovorjen nabor ukrepov, bo mogoče definirati 
tudi rezultate oblikovalske politike.

Pri tem oblikovalske politike ne razumemo le kot javno politiko spodbujanja panoge 
oblikovanje, temveč širše. Tako se v zadnjih letih poudarek oblikovalske politike 
seli od podpore panoge oblikovanje k definiciji oblikovanja kot družbene, kolektivne 
dejavnosti, namenjene iskanju rešitev za zapletene probleme in izzive.
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Analiza javnih politik
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2.1 Izhodišča 

Pojem politika oziroma policy izhaja iz grške besede polis, kar v stari grščini pomeni mesto 
– državo, beseda politia pa v latinščini pomeni državo (Fink Hafner, 2007). Obstajajo šte-
vilne definicije javne politike. Thomas R. Dye (1995) definira javno politiko (angl. public po-
licy) kot kakršnokoli aktivnost ali neaktivnost države. Zelo celovito definicijo javne politike 
podajajo Knoepfel in sodelavci (2007), ki pravijo, da je javna politika serija koherentnih 
odločitev ali aktivnosti javnih in včasih zasebnih akterjev, ki imajo različna sredstva, in-
stitucionalne povezave in interese ter želijo na ciljni način rešiti problem, ki je politično 
določen kot javen (kolektiven). Z naborom formaliziranih aktivnosti vplivajo na aktivnosti 
ciljne skupine s ciljem odpraviti/zmanjšati negativne vplive na skupino, ki trpi negativne 
učinke definiranega problema (končni uporabniki). Pri analiziranju javnih politik je treba 
upoštevati, da ciljne skupine (angl. target group) neke politike niso nujno tudi uporabniki 
(angl. beneficiaries) posamezne javne politike. Ciljne skupine in uporabniki se s časom 
tudi spreminjajo (Širok, 2002). Javne politike se med seboj razlikujejo, kar je odvisno od 
vsaj naslednjega:

• področja javne politike: vsebina, instrumenti, institucionalna raven so v veliki meri 
odvisni od same tematike, določeno problematiko je treba reševati tudi z naborom 
različnih javnih politik;

• ciljne skupine: značilnosti, evidentirane pomanjkljivosti/prednosti, pretekli ukrepi;

• učinka javne politike: glede na učinke javne politike so te lahko urejevalne (regulativ-
ne), distributivne ali redistributivne (Fink Hafner, 2007);

• institucionalnega okvira: lokalne, regionalne, nacionalne, nadnacionalne (na primer 
evropske).

Javne politike se oblikujejo in izvajajo s kompleksnimi, dolgotrajnimi, vnaprej določeni-
mi procesi, v katerih sodelujejo številni različni javnopolitični igralci. Glavni javnopolitič-
ni igralci so državni igralci (zakonodajna oblast, izvršilna oblast, sodna oblast, državna 
uprava, regulatorne organizacije, javne agencije in skladi), ki imajo monopol nad spre-
jemanjem odločitev, poleg njih pa so predvsem v zadnjem času vse bolj pomembni tudi 
civilnodružbeni igralci, kamor prištevamo interesne skupine (društva, poklicna združe-
nja, neparlamentarne politične stranke), informacijski sektor (raziskovalci, strokovnjaki, 
mediji) in državljane (posamezniki). Kljub vse pomembnejši vlogi virov, kot so informacije 
in znanje, pa ekonomski viri ostajajo najpomembnejši in določajo moč posameznih jav-
nopolitičnih igralcev ter posledično tudi odnose med njimi. Javnopolitični igralci, ki imajo 
več virov, so hierarhično nadrejeni drugim, kar lahko bistveno vpliva tudi na javnopolitič-
ni izid. Javne politike običajno izvaja uradništvo, ki ima zelo pomembno vlogo in znatno 
moč v fazi izvajanja javnih politik (Keše, 2016). Treba je ločiti med oblikovanjem politik in 
oblikovanjem programov. Programi sestavljajo posamezne politike, zato je pojem obli-
kovanja politik širši od oblikovanja programov (Peters, 2018). Politika je tako zaokrožena 
celota programov, ki imajo skupen splošni cilj. Tu so še posamezni ukrepi in projekti. V 
skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna ukrep sestavlja več različnih, vendar medsebojno usklajenih dejanj, 
pri katerih so cilji opredeljeni v skupnem namenu (politiki), ki ga je mogoče ovrednotiti, 
časovno razmejiti in povezati s ciljno skupino. Dejanja, zajeta v ukrepu, tvorijo določeno 
programsko zaključeno celoto, projekt pa je ekonomsko nedeljiva celota dejavnosti, ki 

2
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izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno oprede-
ljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena 
merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. 
Projekt je sklop dejavnosti z določenim namenom, na podlagi katerega se porabljajo raz-
lična sredstva (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri) za dosego določenih 
ciljev ali koristi. 

Analiza izvajanja javnega programa oziroma politike opravlja mnogotere funkcije, zlasti z 
zornega kota države, in sicer (Fink Hafner in Kustec Lipicer, 2005): 

• pridobivanje informacij o primernosti in učinkovitosti dnevnega delovanja javnih po-
litik oziroma programa;

• omogočanje nadzora nad izvedbo javnih politik (torej tudi delovanje zadolženih usta-
nov in osebja);

• postavljanje novih zahtev in podpiranje dela zaposlenih;

• nadaljnja podpora oziroma legitimnost že uveljavljenim programom. 

Različni avtorji definirajo različne faze posameznih javnih politik. Pri tem smo znotraj po-
sameznih faz priča filtriranju odločitev/informacij, kar je razvidno s slike 2. Dejstvo je, da 
oblikovanje in izvajanje politik nista sestavljena iz zaporednih, časovno in vsebinsko loče-
nih faz, temveč se faze pojavljajo tudi vzporedno, med njimi pa pogosto ni jasne ločnice. 
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Slika 2: Postopek cikla javne politike in mehanizmi za filtriranje

Analiza Programiranje Izvajanje & spremljanje Vrednotenje

Začetno filtriranje Prilagojeno filtriranje Izvedbeno filtriranje Končno filtriranje

Strateški
cilji

Operativni
cilji

Izvedbeni
cilji

Reševanje
problema

Učinki/rezultati/
vpliviProblem 

zavrnjen, 
ker je 
predmet 
drugih 
politik

Problem 
ignoriran 
zaradi 
pomanjkanja 
ustreznih 
instrumentov

Problem 
reševan z 
novo in/ali 
obstoječo 
politiko oz. 
politikami

Problem 
prepoznan: 
regionalne 
razlike

Problem 
prepoznan, 
brez 
ukrepanja

Problem 
posredovan v 
programiranje: 
zakonodaja

Retroaktivna zanka

Identifikacija 
problema: 
analiza, 
intervencije 
deležnikov

1

Ocena 
politike: 
vrednotenje

5

Strateške usmeritve: cilji, 
načela, strategija, 
programi

3

Določena izvedba: instrumenti 
(nacionalno, regionalno), izvedbena 
struktura (nacionalno, regionalno), 
sistem spremljanja (kazalniki, 
poročanje, nadzor)

4

Analiza tujih 
izkušenj

2

Vir: Kavaš, 2014.

Ko politični odločevalci sprejmejo neko odločitev, to še zdaleč ne pomeni rešitve javno-
političnega problema. Rešitev je namreč odvisna od uspešne, učinkovite implementacije 
sprejete odločitve. Izvajanje javnih politik ni zgolj tehnično in apolitično, čeprav sta politika 
in uprava načeloma dve ločeni, vendar povezani entiteti. Implementacija predstavlja de-
javnosti javnopolitičnih igralcev, ki so usmerjene k doseganju ciljev, ki so bili opredeljeni 
v fazi oblikovanja javne politike. Uspeh posamezne javne politike se meri z uresničeva-
njem in doseganjem ciljev (Keše, 2016). Javnopolitične igralce lahko razvrstimo v različne 
skupine deležnikov, zato sta identifikacija in analiza deležnikov izredno pomemben del 
oblikovanja in izvajanja javnih politik.

Odsotnost strateških dokumentov torej ne pomeni, da država nima javne politike, 
saj v tem primeru govorimo, da ima država implicitno nacionalno oblikovalsko poli-
tiko, torej da spodbuja razvoj panoge z drugimi javnimi politikami.



12 PREDLOG UKREPOV ZA PANOGO ARHITEKTURA V SLOVENIJI 

2.2  Oblikovalska politika 

Pri opredelitvi javne politike na posameznem področju je treba predhodno opredeliti vse-
bino same politike. Tako je vsebina oblikovalske politike odvisna od opredelitve besede 
design oziroma oblikovanje. Pomanjkanje splošno uveljavljene, enoznačne definicije obli-
kovanja, različne opredelitve oblikovanja v posameznih državah ter uporaba različnega iz-
razoslovja predstavljajo za oblikovanje ustreznih ukrepov (politike) pomembno omejitev. 

Oblikovalska politika nima enotne definicije, saj tudi ni deležna sistematičnega razi-
skovanja. Opredeljena je kot postopek, ki ga vlade s svojo politično vizijo pretvorijo v 
programe in ukrepe za razvoj nacionalnih oblikovalskih virov in spodbujanje njihove 
učinkovite uporabe v državi, vendar se v zadnjih letih poudarek oblikovalske poli-
tike seli od podpore oblikovalskemu sektorju k definiciji oblikovanja kot družbene, 
kolektivne dejavnosti, namenjene iskanju rešitev za zapletene probleme in izzive. 
To stališče premika oblikovalsko politiko od interesov določenega sektorja k spodbujanju 
oblikovanja kot dela inovacijske politike (Mortati in Maffei, 2018).

Oblikovalske politike je mogoče izvajati na različnih teritorialnih ravneh:

• Lokalno (raven mest, predvsem z vidika spodbujanja KKS, čeprav nekatera mesta 
poudarjajo pomen oblikovanja za njihov razvoj; najbliže Sloveniji je mesto Graz kot 
Unescovo mesto oblikovanja).

• Regionalno: tudi na regionalni ravni izstopa spodbujanje KKS, čeprav imajo v nekate-
rih državah tudi oblikovalske politike na ravni regij (na primer Belgija, Italija).

• Nacionalno.

• Nadnacionalno (EU).

Pri analizi oblikovalskih politik smo se osredinili na temeljno vprašanje: Ali ima država 
nacionalno oblikovalsko politiko (danes, preteklost)? Zanima nas, ali spodbujanje obliko-
vanja v posamezni državi temelji na strateških/programskih dokumentih in/ali akcijskih 
načrtih, torej ali država ima eksplicitno oblikovalsko politiko.

Kakor pravi Whicher (2017), nekatere države, kot sta Nemčija in Nizozemska, imajo dol-
go tradicijo oblikovanja, podporno infrastrukturo in podporo oblikovanju, vendar nimajo 
oblikovanja, umeščenega v državne strateške dokumente. To je razlika med državami in 
regijami, ki imajo eksplicitno oblikovalsko politiko, ter državami in regijami, ki podpirajo 
oblikovanje le posredno, torej s podpornimi programi, podporno infrastrukturo in promo-
cijskimi dejavnostmi. Te imajo implicitno oblikovalsko politiko. Zato odsotnost eksplicitne 
nacionalne/regionalne oblikovalske politike ne pomeni, da v analizirani državi ni posame-
znih ukrepov, dogodkov, institucij in projektov, ki so z oblikovanjem povezani. 
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Analiza javnih oblikovalskih 
politik v izbranih državah
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V evropskih državah imajo oblikovalske politike že dolgo zgodovino. Prvi ukrepi, sprejeti 
v Skandinaviji, segajo v čas pred 150 leti. Treba je poudariti tudi aktivno vlogo Nemčije 
(1907) in Velike Britanije (1944), vendar se je celovita produkcijska/oblikovalska politika 
uveljavila v zadnjih letih (Murovec in drugi, 2012), predvsem v obdobju 1995–2015. V 
nadaljevanju so na kratko predstavljeni povzetki oblikovalskih politik po izbranih drža-
vah. Izbor držav temelji na naslednjih kriterijih: prepoznavnost nacionalnih oblikovalskih 
politik (Danska, Finska, Velika Britanija, Nizozemska), primerljivost s Slovenijo (Estonija, 
Avstrija) in ambicioznost (Južna Koreja).

Avstrija

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Dolga tradicija

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Avstrijsko oblikovanje je podcenjeno, zato oblikovanje nima 
tako pomembne vloge, kot jo ima v skandinavskih državah. V 
Avstriji obstaja pristransko dojemanje besede design zaradi 
njene konotacije v nemščini, saj izraz oblikovanje uporabljajo 
zelo ozko: grafično oblikovanje, produktno oblikovanje, modno 
oblikovanje. To dokazuje majhno število vladnih programov, 
ki podpirajo oblikovanje, ki v veliki meri obravnavajo kreativne 
industrije kot upravičenke za javno podporo. Avstrijski pristop 
financiranja je tradicionalen in se osredinja na spodbujanje 
raziskovalno-razvojne dejavnosti v industriji in ustvarjanje 
inovativnih izdelkov ali storitev. 

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

NE

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: Designaustria, Designforum Wien, Institute of Design 
Research Vienna. Nima mislišča (angl. think-thank) na 
področju oblikovanja.  

Design Center Formalno NE, vendar veliko funkcij oblikovalskega centra 
opravlja Designforum Wien, ki ima partnerje tudi v nekaterih 
drugih zveznih deželah (Tirol, Vorarlberg, Steiermark). 

Oblikovalci (ocenjeno 
število, pomen)

31.000

Izobraževalne organizacije DA: University of Applied Arts Vienna, University of Art and 
Design Linz, FH Joanneum – University of Applied Sciences, 
Salzburg University of Applied Sciences, New Design 
University (NDU), University College of Teacher Education 
Vienna.

Oblikovanje in javni sektor NE

Glavni dogodki VIENNA DESIGN WEEK, Joseph Binder Award.

Glavni oblikovalec politike 
na področju oblikovanja

Federal Ministry for Arts, Culture, Civil Service and Sport.

3
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Začetek oblikovalske 
politike

Avstrija nima eksplicitne oblikovalske politike.

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/
NE, dokument)

NE. Spodbujanje oblikovanja kot del razvoja KKI, Austrian 
Creative Industries Strategy.

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: inovacijska politika.

Danska

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Danska ima na področju oblikovanja že zelo dolgo tradicijo. 
Zaslovela je predvsem z oblikovanjem pohištva v petdesetih 
in šestdesetih letih. Za dansko oblikovanje so bili značilni 
čista forma, kakovostni materiali in veliko znanja.

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Pomembno: dansko oblikovanje je del identitete in 
konkurenčnosti.

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

DA

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: Danish Design Center, Design Denmark, Designmuseum 
Denmark (se obnavlja), Danish Design Council ("design think-
thank"), The Index Project, Danish Fashion Institute, Design 
Society (koordinator), CreativeDenmark. 

Design Center DA: Danish Design Center.

Oblikovalci (ocenjeno 
število, pomen)

50.000

Izobraževalne organizacije DA: Copenhagen Institute of Interaction Design, Copenhagen 
School of Design and Technology, The Royal Danish Academy 
of Fine Arts, School of Design, Design School Kolding.  

Oblikovanje in javni sektor Helsinki Design Lab (do 2013), Helsinki Lab (mesto Helsinki).

Glavni dogodki 3daysofdesign, Danish Design Award, nagrada INDEX.  

Glavni oblikovalec politike na 
področju oblikovanja

Ministrstvo za industrijo, poslovanje in finančne zadeve.

Začetek oblikovalske 
politike

1977 – Ustanovitev centra Danish Design Center: Danska je 
bila pionir. 

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/
NE, dokument)

DA: Načrt rasti za ustvarjalne poklice – v ospredju kreativna 
Danska.

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: inovacijska politika, trajnostni razvoj, javna uprava, javne 
storitve … 
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Estonija

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Estonska kulturna identiteta v veliki meri temelji na občutku, 
da so Estonci del ugrofinskih ljudstev. Eden od glavnih 
dejavnikov pri ohranjanju enotne kulturne identitete je bil 
estonski jezik. Pri razvoju oblikovanja v Estoniji sta imeli 
pomembno vlogo njeni nordijski sosedi Finska in Danska, ki 
sta pomagali razviti zavest o oblikovanju v Estoniji. Čeprav 
se oblikovalci seznanjajo s sodobnimi razvoji in slogi, bodo 
na oblikovalsko identiteto vplivale posebnosti kulturne 
dediščine in gospodarstva države.

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Pomembno: je del identitete, v zadnjih letih del 
konkurenčnosti.

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

NE

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: Estonsko združenje oblikovalcev (Estonian Design 
House), Estonian Design Centre, Creative Estonia, Estonian 
Design Institute. Nima mislišča (angl. think-thank) na 
področju oblikovanja.  

Design Center DA: Estonian Design Centre.

Oblikovalci (ocenjeno število, 
pomen)

2.500

Izobraževalne organizacije DA: Estonian Academy of the Arts, Tehniška univerza v Talinu. 

Oblikovanje in javni sektor Ekipa za inovacije (Innovatsioonitiim) (mandat 2018–2021).

Glavni dogodki Tallinn Design Festival, Estonian Design Awards, Estonia 
Design Center Design Market. 

Glavni oblikovalec politike na 
področju oblikovanja

Ministrstvo za kulturo.

Začetek oblikovalske politike 2003 – Estonija: oblikovalska dežela? Predlogi za promocijo 
oblikovanja v Estoniji: le dokument, prvi operativni dokument 
leta 2012.

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/NE, 
dokument)

NE: od leta 2014 je spodbujanje oblikovanja del razvoja KKI. 
Pripravlja se Estonski načrt razvoja oblikovanja. 

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: javna uprava. EDC izvaja projekte reševanja družbenih 
problemov (na primer krožno gospodarstvo), analiziranja 
prihodnosti (angl. future foresight) in storitvenega 
oblikovanja.
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Finska

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Zelo dolga tradicija. Na finsko oblikovanje zelo vplivata narava 
(sneg, jezera, otoki, mesta) ter mešanica skandinavske in 
slovanske kulture. Po eni strani Finska že od petdesetih let 
20. stoletja poleg Švedske in Danske razvija tako imenovano 
blagovno znamko Scandinavian Design. Zaradi tega lahko 
ljudje finsko oblikovanje delno še vedno povezujejo s 
splošno družino skandinavskega sloga, po drugi strani 
pa je slovanska kultura s svojimi svetlimi barvami, ostrimi 
kontrasti, cvetnimi vzorci in okraski pustila svoj posebni pečat 
v finskem oblikovanju. Kljub različnim vplivom so Finci razvili 
lastno oblikovanje, Finish Design. Svetovna slava finskega 
oblikovanja se je rodila med štiridesetimi in šestdesetimi leti 
prejšnjega stoletja, deloma tudi zaradi promocije finskega 
oblikovanja v tujini.

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Pomembno: finsko oblikovanje je del identitete in 
konkurenčnosti.

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

DA

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: oblikovalska združenja, Državni svet za arhitekturo in 
oblikovanje, muzej (načrtujejo novega). Nima mislišča (angl. 
think-thank) na področju oblikovanja.

Design Center NE

Oblikovalci (ocenjeno 
število, pomen)

55.000

Izobraževalne organizacije DA: Finska ima svetovno znane izobraževalne organizacije, 
kot so Aalto University‘s School of Arts, Design and 
Architecture, Univerza na Laponskem in več politehnik.

Oblikovanje in javni sektor Helsinki Design Lab (do 2013), Helsinki Lab (mesto Helsinki).

Glavni dogodki Helsinki Design Week, DFF Awards, Helsinki‘s World Design 
Capital leta 2012. 

Glavni oblikovalec politike na 
področju oblikovanja

Ministrstvo za izobraževanje in kulturo

Začetek oblikovalske 
politike

Design 2005! leta 2000.

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/
NE, dokument)

DA: Design Finland Programme (do 2020) in Creative 
Economy Roadmap po 2020.

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: inovacijska politika, trajnostni razvoj, javna uprava, javne 
storitve … 
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Nizozemska

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Nizozemska je bila do osemdesetih let 20. stoletja znana 
predvsem po svojem grafičnem oblikovanju. Od osemdesetih 
let pa je z vrhunskim industrijskim oblikovalcem, kot je 
bil Benno Premsela, nizozemsko oblikovanje dobesedno 
poletelo. Že konec desetletja smo začeli govoriti o znamki 
Dutch Design. Moč nizozemskega oblikovanja so še 
dodatno krepili oblikovalski biroji in kolektivi, ki so svoj 
mednarodni ugled utrjevali z redno prisotnostjo na milanskem 
pohištvenem sejmu Salone Del Mobile ter številnih drugih 
mednarodnih dogodkih. K znamki Dutch Design Nizozemci 
prištevajo tudi modne oblikovalce in arhitekte.

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Pomembno: razumejo ga kot sredstvo drugačnega 
pristopanja k problemom in zmožnosti uresničevanja rešitev 
prepoznanih problemov.

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

DA

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: oblikovalska združenja, Nacionalni inštitut za arhitekturo, 
oblikovanje in digitalno kulturo, Svet za nizozemsko 
ustvarjalnost, muzeji. Nima mislišča (angl. think-thank) na 
področju oblikovanja.  

Design Center NE

Oblikovalci (ocenjeno 
število, pomen)

6.700 (št. članov glavnega nizozemskega združenja za 
oblikovanje (BNO))

Izobraževalne organizacije DA: svetovno znane izobraževalne organizacije (Eindhoven, 
Rotterdam, Delft, Haag).

Oblikovanje in javni sektor Sklad za kreativne industrije, Svet za nizozemsko 
ustvarjalnost.

Glavni dogodki Dutch Design Week, What Design Can Do, Dutch Design 
Awards. 

Glavni oblikovalec politike 
na področju oblikovanja

Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost

Začetek oblikovalske 
politike

Leta 2002 je bila ustanovljena fundacija Premsala, leta 2010 
pa je nizozemska vlada kreativni sektor uvrstila med devet 
najpomembnejših sektorjev nizozemskega gospodarstva.

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/
NE, dokument)

NE

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: oblikovanje je umeščeno h kreativnim industrijam in 
kulturni politiki.
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Velika Britanija

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Velika Britanija je eden pionirjev oblikovanja, saj je bil že 
leta 1944 ustanovljen Council of Industrial Design. Glavna 
naloga je bila promocija oblikovanja v britanski industriji in 
ta naloga je pomemben del njegovega delovanja še danes 
(predvsem do leta 2010). Konec leta 2005 je izšel The 
Cox Review of Creativity in Business: building on the UK‘s 
strengths oziroma Coxovo poročilo, ki postavlja kreativnost 
kot temelj konkurenčnosti Velike Britanije v prihodnosti. 
Predloženi ukrepi so vsebovali ustanovitev nacionalne mreže 
inovacijskih centrov, podporo srednjim in malim podjetjem pri 
uporabi oblikovanja (program Design for Business), vključitev 
oblikovalcev v uprave podjetij, izobraževanje poslovodnih 
delavcev in medijsko podporo kreativnosti in inovativnosti. Za 
panogo oblikovanje v Veliki Britaniji je namreč značilna zelo 
velika ponudba oblikovanja, ki močno presega povpraševanje, 
kar je posledica zelo velikega števila oblikovalcev na trgu. Zelo 
veliko je tudi študentov oblikovanja, ki službo po končanem 
izobraževanju zelo težko dobijo. Posledično imajo zelo 
kompleksne kariere in se zato pogosto zaposlijo v drugih 
sektorjih, kot so trgovina, trženje in oglaševanje. 

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Pomembno: vidijo ga kot dejavnost, ki je tesno povezana z 
inovativnostjo, produktivnostjo in poslovno odpornostjo.

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

DA: disciplina, ki se je sposobna odzivati na gospodarske, 
družbene in okoljske izzive.

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: Svet za oblikovanje, Design Commission, Innovate 
UK, muzeji. Nima mislišča (angl. think-thank) na področju 
oblikovanja.  

Design Center NE

Oblikovalci (ocenjeno 
število, pomen)

163.000 (ovrednoteno kot število delovnih mest v VB)

Izobraževalne organizacije DA: svetovno znane izobraževalne organizacije (RCA, 
Reading, Brighton).

Oblikovanje in javni sektor Design Commission-Policy Connect, Policy Lab.

Glavni dogodki London Design Festival, London Design Biennale, James 
Dyson Award, RSA Student Design Awards.

Glavni oblikovalec politike na 
področju oblikovanja

Svet za oblikovanje.

Začetek oblikovalske 
politike

1944 (britanska vlada ustanovi Svet za oblikovanje); 1985 
(termin in prvi zametki uradnih politik).

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/
NE, dokument)

DA: Using design as a force of change. Strategy 2020–2024 
(Svet za oblikovanje); Design in innovation strategy 2020–
2024 (Innovate UK).

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: oblikovanje je umeščeno tudi med kreativne industrije.
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Južna Koreja

Zgodovina oblikovanja 
(dolga, srednja, kratka)

Kratka tradicija (a dolgoročno naravnana). Južna Koreja 
danes velja za eno od najbolj inovativnih in ustvarjalnih držav 
na svetu. To je velik dosežek, sploh če upoštevamo, da je 
bila Južna Koreja še v prvi polovici 20. stoletja zgolj agrarna 
japonska kolonija. Načrtni premik v smeri inovativnosti in 
ustvarjalnosti se s tako imenovanim »korejskim valom« 
(hallyu) vztrajno širi od leta 1999. Če je leta 2004 kulturni 
in kreativni sektor prispeval 0,2 % korejskega BDP (1,87 
milijarde ameriških dolarjev), je deset let pozneje, leta 
2014, ta prispevek znašal že okoli 11,6 milijarde ameriških 
dolarjev. Za to, da je do takšne znatne rasti prišlo, pa je 
mogoče prepoznati spremembo razumevanja na strani 
države. S premikom agende od države proizvajalke v državo 
kreativne ekonomije korejsko ministrstvo za kulturo v 
kulturni in kreativni sektor kontinuirano letno vlaga osupljivih 
500 milijonov ameriških dolarjev, s ciljem spodbuditi 
izvoz korejske kulture v vrednosti 10 milijard ameriških 
dolarjev. Rezultati so po dobrih dveh desetletjih vlaganja 
zelo oprijemljivi. Omenimo le najočitnejšega: korejski film 
Parazit, zmagovalec festivala v Cannesu, je leta 2020 postal 
prvi mednarodni film v zgodovini, ki je kadarkoli zmagal na 
podelitvi oskarjev.

Pomen oblikovanja za državo 
(konkurenčnost, identiteta)

Pomembno – načrten premik agende od države proizvajalke v 
državo kreativne ekonomije.

Definicija oblikovanja 
(dogovorjena: DA/NE)

DA

Institucije (združenja 
oblikovalcev, državni svet za 
oblikovanje, muzej, "design 
think-thank")

DA: Korejski inštitut za promocijo oblikovanja, Seulska 
fundacija oblikovanja, Dongdaemun Design Plaza. Nima 
mislišča (angl. think-thank) na področju oblikovanja.  

Design Center DA

Oblikovalci (ocenjeno 
število, pomen)

170.000 (ovrednoteno kot število delovnih mest v Seulu)

Izobraževale organizacije DA: manj znane v svetu, kot je Seoul National University 
College of Fine Arts.

Oblikovanje in javni sektor Korejski inštitut za promocijo oblikovanja 

Glavni dogodki DK Festival, DK Award, Creative City of Design.

Glavni oblikovalec politike 
na področju oblikovanja

Korejski inštitut za promocijo oblikovanja (KIDP), ki deluje pod 
okriljem Ministrstva za trgovino, industrijo in energetiko.

Začetek oblikovalske 
politike

Šestdeseta leta 20. stoletja – prvi zametki politik; 2012 
K-design (prve nacionalne smernice za razvoj oblikovanja).

Trenutna nacionalna 
oblikovalska politika (DA/
NE, dokument)

DA: Zakon o promociji industrijskega oblikovanja; Design 
Vision 2050 – Design for the Nation, Happiness and the 
Future.

Oblikovanje in druge javne 
politike

DA: Participativni proračun/Nova politika oblikovanja.



22 PREDLOG UKREPOV ZA PANOGO ARHITEKTURA V SLOVENIJI 

Povzetek

• Med državami/regijami obstajajo razlike v pristopu spodbujanja uporabe oblikovanja 
v poslovnem in javnem sektorju ter tudi v njegovi definiciji. Celovite politike se pojav-
ljajo šele v zadnjih 30 letih (pionir je bila Finska). Nekatere vodilne države in regije na 
področju oblikovanja niti niso imele nacionalne oblikovalske politike (na primer Ita-
lija, Nizozemska, Nemčija), medtem ko so v preteklosti številne razvite države imele 
lastno oblikovalsko politiko (na primer Finska, Danska, Estonija, Irska). Vsaka politika 
je rezultat stanja in časa, zato ni enostavnega prenosa pristopov med državami. 

• Oblikovalske politike so države/regije oblikovale s ciljem izboljšanja konkurenčnosti 
gospodarstva (slab gospodarski položaj, spodbujanje izvoza, neizkoriščenost obli-
kovalskega sektorja), izboljšanja konkurenčnosti države, regij (na primer Flandrija, 
Wales) in mest (na primer Milano, Helsinki, Eindhoven).

• Oblike podpore oblikovanju so (bile) zelo različne: od neposredne podpore (subvenci-
je, davčne olajšave ) do posredne podpore (infrastruktura, usposabljanje, promocija, 
izobraževanje …), osredinjene na stran ponudbe in/ali na stran povpraševanja.

• V obdobju 2000–2010 je večina starih članic EU spodbujala sektor oblikovanja na-
cionalno ali vsaj regionalno. 

• Medtem ko so oblikovalske politike prve generacije (do leta 2000) temeljile pred-
vsem na podpori oblikovalcem, je podpora v drugi generaciji oblikovalske politike 
temeljila na uporabi oblikovanja v podjetjih (2000–2009). V tretji generaciji obliko-
valske politike (po letu 2010) je poudarek na vlogi oblikovanja v spodbujanju inovativ-
nosti in reševanju družbenih izzivov, zato so razvite države v EU v zadnjih desetih letih 
prešle od podpore panogi oblikovanje (angl. design-centric approach) k vključevanju 
oblikovanja v druge politike. Podpora oblikovanju pogosto poteka s spodbujanjem 
kulturnih in kreativnih industrij (pogosto le kreativnih industrij), vse pogosteje pa je 
oblikovanje del inovacijske politike. 

• Prehod od podpore oblikovalskemu sektorju k spodbujanju oblikovanja in reševanju 
gospodarskih in družbenih izzivov je zelo povezan z uporabo oblikovalskega mišljenja 
(angl. design thinking) v zasebnem in javnem sektorju (dematerializacija oblikovanja). 
Tako naj bi tradicionalno oblikovanje predstavljalo manj kot tretjino vsega oblikovanja 
(ECD, 2021), poleg tega oblikovanje ne rešuje le problemov v sedanjosti, temveč se 
vse bolj posveča izzivom prihodnosti (na primer špekulativno oblikovanje).

• Ker je v zadnjih desetih letih spodbujanje oblikovanja pogosto del ukrepov, programov 
in politik spodbujanja kulturnega in kreativnega sektorja ali celo del drugih politik, kot 
je inovacijska politika (Avstrija, Nemčija) ali kulturna politika, je ukrepe oblikovalske 
politike pogosto težko identificirati.  
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Analiza oblikovalske politike v Sloveniji
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V Sloveniji nimamo nacionalne oblikovalske politike. Zaradi neprepoznavanja vloge obli-
kovanja za konkurenčnost gospodarstva je bilo to strokovno področje odrinjeno v sfero 
kulture, kjer je bilo obravnavano kot umetniška, in ne kot gospodarsko pomembna pano-
ga (Priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti 
Slovenije, 2008). Slovenija oblikovalske politike posledično ni imela, prav tako pa je bila 
nacionalna podporna infrastruktura omejena. Le redka podjetja so se zavedala pomena 
oblikovanja in znala izkoristiti njegov potencial, ki daleč presega zgolj estetsko funkcijo 
(Murovec in drugi, 2012). Položaj se je v zadnjih desetih letih izboljšal, kar je posledica 
javno financiranih projektov, kot sta CzK in KCDM, vendar potencial oblikovanja še zda-
leč ni izkoriščen v zadostni meri. Tako Innobarometer iz leta 2016 na temo inovacijskih 
procesov v MSP kaže, da je v slovenskem gospodarstvu na področju vključevanja, obli-
kovanja in ustvarjalnosti v inovacijske procese podjetij še veliko neizkoriščenega poten-
ciala. Raziskava je na vzorcu 501 slovenskega podjetja pokazala, da je delež slovenskih 
podjetij, za katera je oblikovanje po njihovem lastnem mnenju osrednjega pomena za 
njihovo poslovno strategijo, le 5%. Za primerjavo – na Danskem in v Avstriji je ta delež 
21%, v Veliki Britaniji pa 17%. Delež podjetij, ki oblikovanja po lastnih trditvah sploh ne 
uporabljajo, je v Sloveniji 43%, povprečje v EU 27 je 37% delež (Slovenska industrijska 
strategija 2021–2030). Slovenija ima podjetja, ki tudi v mednarodnem okolju pomenijo 
primere dobre prakse, pa tudi takšna, ki kljub jasnim globalnim trendom konkurenčnost 
uveljavljajo le s tehnologijo in ceno dela.

Ukrepi na področju oblikovalske politike v Sloveniji so bili v preteklih letih naslednji:

• Oblikovanje je sorazmerno dobro zastopano v strateških dokumentih, v katerih pa 
je bilo omenjeno v zelo omejeni obliki: Slovenska industrijska politika – SIP (2013); 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (2013); Operativni pro-
gram za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020 (2014); Strategija pame-
tne specializacije (2015); Slovenska industrijska strategija 2021–2030 (2021). 

• Zanimiva je vloga oblikovanja v predlogih strateških dokumentov, ki so jih pripravili 
drugi deležniki. Tako je Gospodarska zbornica Slovenija leta 2015 pripravila Manifest 
industrijske politike. Pripravili so ga člani strateške skupine Slovenija 5.0. V doku-
mentu niso omenjene niti KKI niti oblikovanje niti dizajnersko razmišljanje. To kaže na 
takratni pogled velikih podjetij na kulturno-kreativni sektor in na oblikovanje.

• Oblikovanje za razvoj: osnutek strategije s področja oblikovanja (2017), katere pripra-
vo je koordiniralo Ministrstvo za kulturo. Osnutek je strokovna skupina pripravila de-
cembra 2016 (popravek marca 2017). Priprava in sprejem strategije bi Ministrstvu za 
kulturo odprla možnosti in ustvarila pogoje za vzpostavitev sodobnega podpornega 
okolja za razvoj in integracijo oblikovanja pri treh glavnih ciljih, ki jih pri strategiji pred-
laga strokovna skupina: prenova storitev javne uprave, povečanje konkurenčnosti 
gospodarstva in izobraževanje za potrebe prehoda družbe v kreativni gospodarski 
model (namen: zagotavljanje nacionalne konkurenčnosti, trajnostnega razvoja in 
rasti življenjskega standarda v prihodnosti).

• Razpis ministrstva za kulturo, ki spodbuja povezovanje mladih oblikovalcev s podjetji. 
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci 
(industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih 
sporočil) in podjetji kot naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij ter 

4
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drugih izdelkov za prodajo. Partnersko sodelovanje mora imeti za minimalni cilj izde-
lavo funkcionalnega prototipa. Razpis je bil izveden v letih 2014 in 2015. Leta 2014 je 
bilo na javnem razpisu podprtih 16 projektov v vrednosti 122.000 evrov in leta 2015 
11 projektov v vrednosti 124.000 evrov.

• Podpora design managementu. Podpora je primer instrumenta krepitve ustvarjal-
nosti in izboljšanja konkurenčnosti v podjetjih, ki se je izkazal za izredno uspešnega. 
V Sloveniji smo to podprli z dvema kompetenčnima centroma za design manage-
ment. V obdobju 2013–2015 se je izvajal projekt Kompetenčni center za design ma-
nagement (KCDM), ki je bil financiran iz Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013. Projekt KCDM je združil zelo različna podjetja. Povezal 
je oblikovalce, svetovalna podjetja in podjetja, ki razvijajo nove izdelke in storitve, z 
namenom izboljšati znanja in procese v sodelovanju, povečati vrednost tržnih znamk 
in izboljšati položaj vseh podjetij na trgu. Med 19 partnerji je nekaj večjih, mednaro-
dno prepoznavnih slovenskih podjetij, ki oblikovanje uporabljajo kot glavni dejavnik 
konkurenčnosti in so k projektu pristopila, da bi poglobila svoja znanja vodenja in 
upravljanja oblikovalskih področij (Dve leti design managementa v Sloveniji, 2015). 
KCDM je svoje delovanje usmerjal v spremljanje, zbiranje in posredovanje znanj ter 
dobrih praks s področij »design managementa«, usposabljanje po izdelanem kom-
petenčnem modelu ter sodelovanje pri uveljavljanju, razvoju in izvajanju strategij s 
področij »design managementa«. V okviru projekta KCDM je bilo 745 oseb vključenih 
v usposabljanja in 4.149 oseb vključenih v usposabljanja v okviru KCDM. V 2,5 leta 
trajajočem projektu KCDM 2.0 (2017–2019) je bilo v usposabljanja vključenih 37 pod-
jetij in njihovih skupno 1.433 zaposlenih. Vključena podjetja so v tesnejši integraciji 
oblikovanja v poslovne procese in strategije prepoznala priložnost za razlikovanje od 
konkurence in povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov. Rezultati po koncu pro-
jekta so zelo dobri. Z izboljšavami poslovnih procesov in produktov se je rast dobička 
v podjetjih pri projektu v povprečju povečala za 104 %, dodana vrednost na zaposle-
nega pa v povprečju za 12 % (Slovenska industrijska strategija 2021–2030, osnutek: 
16. septembra 2020). Leta 2021 so bile na javnem razpisu KCDM 3 odobreni trije 
projekti: Osnove dizajn managementa, Storitveni dizajn in Trajnostni dizajn.

• Center za kreativnost je projekt v zasnovi in izvedbi Muzeja za arhitekturo in obliko-
vanje (MAO). Projekt v obdobju 2017–2022 sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, izvaja pa se v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
Pobudnik in organ upravljanja projekta Center za kreativnost je Ministrstvo za kul-
turo. Okoli 65 % sredstev je predvidenih za vzhodno in 35 % za zahodno kohezij-
sko regijo. MAO je zato vzpostavil projektni pisarni v Ljubljani in Mariboru, s čimer 
se v skladu s kohezijsko politiko zagotavlja podporno okolje za razvoj potencialov 
družbene in ekonomske vrednosti kulturnega in kreativnega sektorja v vzhodni in 
zahodni kohezijski regiji. Zaradi pomena oblikovanja in kompetenc izvajalca (MAO) 
so aktivnosti, ki jih izvaja CzK, v precejšnji meri namenjene oblikovanju. Projekt je 
sestavljen iz dveh delov: 

i. Prvi del projekta Platforma Center za kreativnost izvaja javni zavod Muzej za arhitek-
turo in oblikovanje kot ena od osrednjih nacionalnih javnih organizacij za področje 
arhitekture, oblikovanja ter kulturnega in kreativnega sektorja. Aktivnosti Platfor-
me Center za kreativnost obsegajo predvsem izvajanje promocijskih in podpornih 
aktivnosti za razvoj KKS v šestih glavnih vsebinskih sklopih: 1. razvoj novih produk-
tov in storitev, 2. izobraževanja in mentorstva, 3. mreženja doma in v tujini, 4. analize 
in raziskave, 5. spletna ponudba in platforma KKS in 6. promocija in komunikacija. 
Platforma Center za kreativnost, ki jo izvaja MAO, bo obenem strokovno podpirala 
finančne instrumente Ministrstva za kulturo z izvedbo strokovnega dela predselek-
cijskih postopkov, kot so koordinacija dela strokovnih komisij, podjetniških delavnic 
in drugih podpornih aktivnosti, s katerimi lahko prijavitelji pridobijo pomembno šte-
vilo točk za sodelovanje na razpisih. S svojimi programi spodbuja opolnomočenje 
potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje 
z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji.
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ii. Cilje celotnega projekta bodo v obliki javnih razpisov CzK v izvedbi Ministrstva za 
kulturo RS – za spodbujanje podjetništva ter vzpostavljanje močnejšega sode-
lovanja med gospodarstvom in kulturnim ter kreativnim sektorjem (KKS) – nad-
grajevale finančne podpore CzK v vrednosti 5.290.000 evrov. Finančne podpore, 
ki se bodo izvajale do leta 2022, predvidevajo od 20.000 evrov do 50.000 evrov 
posamičnih subvencij za različne faze razvoja projektov in podjetij: i) A1 Semenska 
faza: Preverjanje koncepta – faza snovanja, testiranja podjetniške ideje, koncepta, 
izdelka ali storitve do vstopa na trg; ii) A2 Zagonska faza: Kreativni start-up – faza 
vstopa na trg, prebojev, širitev na nove trge in iii) A3 Faza: Kreativni pospeševal-
nik – spodbujanje sodelovanja med podjetji in kulturnim in kreativnim sektorjem. 
Do zdaj sta bila objavljena dva razpisa:

• Prvi razpis, ki je bil prvič objavljen 1. marca 2019. Prispelo je 150 prijav pro-
jektov iz ciljnih področij kulturno-kreativnega sektorja, kot so: arhitektura, 
oblikovanje in vizualne umetnosti, programska oprema in igre, kulturni tu-
rizem, kulturna dediščina, knjiga, film in avdiovizualna dejavnost, kulturno-
-umetnostna vzgoja, glasba in drugo umetniško ustvarjanje. Veliko projek-
tov se ukvarja s trajnostnim razvojem in pozitivnimi učinki v družbi. Ob prvi 
objavi je bilo za sofinanciranje izbranih 30 projektov. V sklopih A1 – preve-
ritev koncepta in A2 – kreativni start-up so izbrali obakrat po 11 projektov; 
v sklopu A3 – kreativni pospeševalnik pa osem projektov. Med izbranimi je 
18 prijaviteljev iz vzhodne regije in 12 iz zahodne regije. Glede na področja 
ustvarjanja je največ izbranih projektov iz oblikovanja in vizualnih umetnosti 
(16), kar predstavlja 43 %, s tega področja je bilo tudi največ prijavljenih pro-
jektov. Sledilo je področje programske opreme in iger, sofinancirani pa bodo 
tudi projekti s področij filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetno-
stne vzgoje, knjige, kulturne dediščine in kulturnega turizma1.

• Na drugi razpis, ki se je zaključil 9. junija 2020, je prispelo 278 prijav projek-
tov iz ciljnih področij kulturnega in kreativnega sektorja. Ob objavi rezulta-
tov javnega razpisa je bilo v sofinanciranje sprejetih 85 projektov, 18 vlog 
v zahodni kohezijski regiji in 67 vlog v vzhodni kohezijski regiji. Po sklopih 
prijave je bilo v sklopu A1 – Preveritev koncepta (do 15.000 evrov sofinanci-
ranja na projekt) podprtih 39 projektov, 29 v sklopu A2 – Kreativni start-up 
(do 40.000 evrov na projekt) in 17 v sklopu A3 – Kreativni pospeševalnik 
(do 30.000 evrov na projekt). Glede na področja ustvarjanja so bile naj-
bolje ocenjene vloge iz oblikovanja, in sicer je bilo v sofinanciranje izbranih 
25 projektov, kar predstavlja 30 % vseh prejemnikov. Na drugem mestu je 
področje kulturnega turizma, kjer je bilo podprtih 11 projektov, sledijo knjiga, 
programska oprema in igre ter vizualna umetnost s po sedmimi odobrenimi 
projekti na področje. Sofinancirani bodo tudi projekti s področij arhitektu-
re, kulturne dediščine, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetno-
stne vzgoje, uprizoritvene umetnosti, glasbene in intermedijske umetnosti, 
oglaševanja, arhivske dejavnosti in drugega umetniškega ustvarjanja2.

• Inovativen.si. S projektom Inovativen.si se želita povečevati učinkovitost in kakovost 
dela javne uprave, pri čemer so glavni cilji projekta sistemska uveljavitev inovativnih 
pristopov z uporabnikom v središču (načrtovanje storitev) in večja ozaveščenost ter 
usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela. Namen 
projekta je z inovativnimi metodami ter v partnerstvu med javno upravo, državljani, 
civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do kakovostnejših rešitev in storitev, ki 
bodo bolj po meri uporabnikov. S projektom naj bi okrepili inovativnost delovanja jav-
ne uprave in s tem izboljšali kakovost, učinkovitost in celovitost oblikovanih rešitev, 
izhajajoč iz potreb uporabnika. Eden izmed devetih modulov programa usposabljanja 
je bil tudi oblikovalsko razmišljanje. Skupna vrednost javnih sredstev, namenjenih za 
izvedbo operacije, znaša 1.000.000 evrov. 

1

 Vir: https://www.gov.si/novi-
ce/2019-09-24-rezultati-raz-
pisa-spodbujanje-kreativnih-
-kulturnih-industrij-center-za-
-kreativnost-2019-jr-czk-2019.

2

Vir: https://czk.si/novice/re-
zultati-jr-czk-2020-2021

https://www.gov.si/novice/2019-09-24-rezultati-razpisa-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2019-jr-czk-2019
https://www.gov.si/novice/2019-09-24-rezultati-razpisa-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2019-jr-czk-2019
https://www.gov.si/novice/2019-09-24-rezultati-razpisa-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2019-jr-czk-2019
https://www.gov.si/novice/2019-09-24-rezultati-razpisa-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2019-jr-czk-2019
https://www.gov.si/novice/2019-09-24-rezultati-razpisa-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2019-jr-czk-2019
https://czk.si/novice/rezultati-jr-czk-2020-2021
https://czk.si/novice/rezultati-jr-czk-2020-2021
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Analiza SWOT je eno glavnih orodij v povezovanju analize poslovnega okolja z obliko-
vanjem strategij in je standardno orodje Evropske komisije, držav članic in njihovih 
regij pri pripravi strateških dokumentov. Ugotoviti je treba, kje so glavne konkurenč-
ne prednosti in slabosti analiziranega sektorja ter katere priložnosti in potencialne 
nevarnosti se na trgu oblikujejo. Analiza SWOT lahko zagotovi okvir za opredelitev in 
analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter omogoča razvoj ustreznih 
strategij in politik. 

Tabela 1: 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

Visoka 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 (angl. 
design management) in specifičnih 
izobraževalnih programov.

1

Področje storitvenega oblikovanja 
(angl. 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
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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 
(angl. design centre).

2

Omejen dostop do znanstvenih 
raziskav in eksperimentov.

2

Ozaveščenost in promocija Ozaveščenost in promocija

Številni dogodki 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

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 (covid-19) 
krize.

1

Družbeni izzivi. 1 Covid-19. 1

Razvoj novih tehnologij, materialov in 
novih poslovnih modelov.

1

Reformiranje javnega sektorja 
(storitveno oblikovanje).

2
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Predlog ukrepov oblikovalske 
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Živimo v času negotovosti, ki ga oblikovanje lahko spremeni v izziv. Izziv naše dobe 
je, kako se bomo spoprijeli s potrebami sodobne družbe. Vrednote, ki so usmerjene 
v prihodnost, se odmikajo od tekmovalnosti k sodelovanju in iskanju sinergij. S stra-
teškim vključevanjem oblikovanja v različne družbene akcije in nivoje lahko postane 
oblikovalski pristop eden od glavnih dejavnikov za doseganje stabilnosti v času ne-
gotovosti. (Oblikovanje za razvoj: osnutek strategije s področja oblikovanja, 2017). Z 
izbruhom epidemije nalezljive bolezni covid-19 se je negotovost, povezana z neugod-
nimi geostrateškimi gibanji, klimatskimi spremembami, neugodnimi demografskimi 
gibanji, hitrim tehnološkim razvojem in (de)globalizacijo, samo okrepila. Če se želi 
slovenska družba ustrezno odzvati na trenutne in prihodnje izzive, je treba izkoristiti 
vse ustvarjalne in inovativne potenciale, zato imajo lahko oblikovanje ter kulturne in 
kreativne industrije kot katalizatorji sprememb pri tem pomembno vlogo. Da pa bi 
lahko izkoristili njihove potenciale, je potrebna ustrezna sistemska podpora. 

Predlog ukrepov podpore oblikovanja zato temelji na pristopu, ki ga v zadnjem desetletju 
izvajajo razvite članice EU, torej na premiku od podpore panogi oblikovanje (angl. de-
sign-centric approach) k vključevanju oblikovanja v druge politike. Podpora oblikovanju 
poteka s/z:

• Spodbujanjem kulturnih in kreativnih industrij (pogosto le kreativnih industrij): V 
večini držav EU so politike kulturnega in kreativnega sektorja razdrobljene na sek-
torske ali podsektorske politike, ki se osredinjajo na specifična področja (na primer 
avdiovizualni mediji, odrske umetnosti, literatura). Taka razdrobljenost kulturnih po-
litik preprečuje, da bi se za kulturni in kreativni sektor oblikovale integrirane politike, 
pogosto pa tudi ni sodelovanja ali celo komunikacije med posameznimi ministrstvi. 
Oblikovanje integrirane politike, ki bi bila prilagojena specifičnim potrebam in zahte-
vam kulturnega in kreativnega sektorja, je toliko težje tudi zaradi horizontalnih politik 
za podjetništvo in inovacije (na primer ministrstev za izobraževanje, gospodarstvo, 
zunanje zadeve in regionalni razvoj) (OMK, 2018).

• Inovacijsko politiko: KKS in oblikovanje so vse pogosteje del inovacijske politike, kljub 
temu pa je njihova glavna vloga za inovacijske procese pogosto podcenjena ozi-
roma se ji ne posveča dovolj pozornosti, še posebej pri oblikovanju inovacijskih 
strategij in programov na evropski, nacionalni ali regionalni ravni. Inovacije se 
pogosto dojemajo kot nekaj, kar sodi na področje digitalizacije ali tehnologije, kul-
turni in kreativni sektor pa je pogosto spregledan ali celo izključen iz večine inici-
ativ, ki so namenjene spodbujanju inovacij. Zato potrebujemo integrirane politike, 
ki bi upoštevale specifične značilnosti tega sektorja ter spodbujale in omogočale 
medsektorska in nadsektorska partnerstva med vsemi deležniki (OMK, 2018).

Spodbujanje oblikovanja v okviru spodbujanja drugih politik, kot so spodbujanje KKS, ino-
vacijska, industrijska in kulturna politika, ne pomeni, da panoga oblikovanje ne potrebuje 
tudi panožno specifičnih ukrepov, ki so namenjeni izključno panogi oblikovanje. 

Pri pripravi predloga ukrepov oblikovalske politike smo izhajali iz naslednjih izhodišč:

• Glavni razvojni izzivi predstavljajo argument za javno intervencijo.

• Glavni vzroki pa so »tarča« predlogov ukrepov.

6
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Slika 2: Izhodišča za pripravo predloga ukrepov oblikovalske politike v Sloveniji  
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Predlog ukrepov oblikovalske politike je pripravljen na podlagi analize panoge obliko-
vanje v Sloveniji (deležniki, veriga vrednosti, statistična analiza) in na podlagi razvojnih 
trendov v svetu, kar je omogočilo pripravo analize SWOT (vsaka trditev v tabeli SWOT je 
obrazložena in analizirana z vidika vzrokov za posamezno trditev), ter na podlagi analize 
javnih politik v najbolj razvitih članicah EU. Predlog ukrepov temelji na analizi in sokreaciji 
z deležniki. Upoštevali smo pristope in izkušnje tujih držav. Pri predlogu strateških ciljev 
smo sledili predvsem finski strategiji Design Finland (obdobje 2013–2020), dokumentu 
OMK Framework for Developing Cultural and Creative Industries (2012), pregledu obli-
kovalskih politik v izbranih državah in trendom v javnih politikah v EU (na primer Zeleni 
dogovor in njegovo uresničevanje – novi evropski Bauhaus). V dokumentu so navedeni 
predlogi ukrepov, torej usmeritve. Ukrepi so lahko del »samostojne« politike, del politike 
spodbujanja KKS ali del drugih (sektorskih) politik. Končno definiranje ukrepov in izvedba 
sta v pristojnosti oblikovalcev politik.
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Slika 3: Pristop k oblikovanju predlogov oblikovalske politike 
 

SWOT
Kaj smo 
ugotovili?

Sprememba
Katera 
sprememba 
je potrebna?

Ukrepi
Kateri ukrepi 
bodo vodili v 
spremembo?

Kdo je 
odgovoren 
za izvedbo 
ukrepov?

Katere ciljne 
skupine bodo 
zajete?

Rezultati
Kateri so 
rezultati 
ukrepov?

Kako 
zagotoviti 
trajnost 
rezultatov?

Kako 
rezultati 
ukrepov 
vodijo v 
potrebno 
spremembo?

Specifični cilji
Kateri so cilji?

Predlogi ukrepov sledijo uresničevanju naslednjih treh ciljev:

• Cilj 1: Ugodno poslovno okolje za spodbujanje uporabe oblikovanja.

• Cilj 2: Konkurenčno, izvozno usmerjeno oblikovanje.

• Cilj 3: Krepitev vloge oblikovanja v zasebnem in javnem sektorju.
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Cilj 1:  Ugodno poslovno okolje za spodbujanje
uporabe oblikovanja

Prvo skupino (Cilj 1) predstavljajo ukrepi, katerih namen je izboljšati poslovno okolje za 
delovanje celotne panoge. Splošne pogoje delovanja panoge določa država z oblikova-
njem in sprejemanjem splošne zakonodaje (na primer davčna, delovna, zaščita indu-
strijske lastnine, politika varstva konkurence). Številne panoge so zaradi same strukture 
ponudnikov (na primer prevlada mikropodjetij in samostojnih podjetnikov) čezmerno 
obremenjene z administrativnimi postopki, vendar je administrativna razbremenitev del 
splošnega delovanja države, in ne vsebina ukrepov znotraj posamezne panoge. Ne glede 
na panogo je ugodno poslovno okolje pogoj konkurenčnosti posamezne države in uspe-
šnega delovanja posamezne panoge.

Cilj 1:

Ugodno 
poslovno okolje 
za spodbujanje 

uporabe 
oblikovanja

Analitične podlage (analiza, spremljanje in 
vrednotenje)

Krepitev strateške vloge oblikovanja in KKS

Institucionalna podpora oblikovanju

Izobraževanje

Ozaveščanje, spodbujanje, promocija in informiranje

Javna naročila

Sistemska ureditev panoge oblikovanje in statusa 
oblikovalca 
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Tabela 2: Predlagani ukrepi za uresničevanje cilja 1: Ugodno poslovno
okolje za spodbujanje uporabe oblikovanja v Sloveniji 
 

UKREP VSEBINA PREDLAGANE  
AKTIVNOSTI

Analitične podlage 
(analiza,spremlja-
nje in vrednotenje)

Analiza stanja 
oblikovanja 
v Sloveniji in 
vrednotenje 
rezultatov in 
vplivov uporabe 
oblikovanja v 
zasebnem in 
javnem sektorju.

• Analize: statistična analiza, analiza potreb/
povpraševanja po oblikovanju, analiza 
oblikovalskega ekosistema, analiza potrebnih 
kompetenc, analiza vključevanja kakovostnega 
oblikovanja v javnem naročanju, analiza 
potencialov sodelovanja v oblikovalskem 
ekosistemu, analiza dostopa KKS do javnih 
finančnih sredstev (stanje, vrzel, priporočila) … 

• Analiza rezultatov in vplivov uporabe 
oblikovanja v podjetjih in javnem sektorju: 
ekonomski, družbeni, okoljski, prostorski vidik.

• Spremljanje izvajanja ukrepov in programov 
oblikovalske politike (monitoring). 

• Vrednotenje ukrepov in programov 
oblikovalske politike.

• Stalna analiza uspešnih praks v tujini: 
analiza, mednarodne izmenjave (projekti EU, 
mednarodne prireditve v Sloveniji).

Krepitev strateške 
vloge oblikovanja 
in KKS

Povezovanje 
različnih 
deležnikov 
s ciljem 
oblikovanja 
celostne 
strategije 
oblikovanja in 
spodbujanja 
KKS. 

• Priprava nacionalne oblikovalske strategije, 
ki bo usklajena s strategijo podpore KKS in 
drugimi panožnimi strategijami (nadgraditev 
predloga strategije iz leta 2017) in akcijskega 
načrta.

• Priprava strategije podpore KKS.

• Strateško povezovanje panoge oblikovanje/
KKS z drugimi politikami (del strategije 
pametne specializacije, del raziskovalne 
in inovacijske strategije, del industrijske 
strategije, področja varstva okolja, socialne 
politike, izobraževalne politike, trajnostna 
mobilnost …).

Institucionalna 
in prostorska 
podpora 
oblikovanju

Krepitev in 
nadgradnja 
institucionalne 
in prostorske 
infrastrukture.

• Nadaljevanje projektov institucionalne 
podpore (na primer CzK, KCDM) tudi v novi 
finančni perspektivi.

• Okrepitev in osredinjenje vloge CzK (fokus 
predvsem na arhitekturo in oblikovanje).

• Krepitev povezav med posameznimi 
deli ekosistema panoge oblikovanje 
(redna srečanja), vključno z okrepljenim 
sodelovanjem s start-up ekosistemom.

• Krepitev vloge posredniških in stanovskih 
organizacij (preglednost, oblikovanje 
standardov kakovosti, izogibanje nelojalni 
konkurenci, vrednotenje oblikovalskih storitev 
– cenik …).

• Nadgradnja obstoječe prostorske 
infrastrukture (na primer vključevanje javnega 
zavoda Center Rog, ki bo po končani obnovi 
nekdanje tovarne Rog nudil podporo v obliki 
zagotavljanja prostorskih in delovnih pogojev 
ter neposredne finančne podpore programom 
na področju arhitekture in oblikovanja, potreba 
po novih kreativnih vozliščih).



38 PREDLOG UKREPOV ZA PANOGO ARHITEKTURA V SLOVENIJI 

Izobraževanje Krepitev 
oblikovalskih 
kompetenc z 
izobraževanjem.

• Posodobitev visokošolskih izobraževalnih 
programov, interdisciplinarnost.

• Povečanje sredstev za ALUO.

• Programi oblikovalskega razmišljanja v 
terciarnem izobraževanju.

• Pilotni programi oblikovalskega razmišljanja 
v izbranih srednjih šolah (na primer obvezne 
izbirne vsebine s področja oblikovanja).

Ozaveščanje, 
spodbujanje, 
promocija in 
informiranje

Ozaveščanje 
in informiranje 
splošne javnosti, 
zasebnega in 
javnega sektorja 
ter oblikovalcev 
politik o pomenu 
oblikovanja.  

• Konference, seminarji, razstave, partnerski 
dogodki, razstavni saloni (angl. showrooms) 
doma in v tujini, nagrade, okrogle mize, 
zbiranje in širjenje dobrih praks; razširitev 
rezultatov analiz in vrednotenj, promocija 
potenciala oblikovanja, ozaveščanje in 
izobraževanje gospodarstva, javnega 
sektorja in nevladnega sektorja, mreženje. 
Ker se število iniciativ in platform povečuje, 
obstaja potreba po njihovem medsebojnem 
povezovanju.

Javna naročila Krepitev pomena 
oblikovanja in 
arhitekture v 
javnem sektorju.

• Necenovni ponderji v javnih razpisih naj imajo 
odločilno vlogo pri izboru. Pomen videza 
(funkcionalnosti) pri izbiri, predvsem pri 
digitalnih vsebinah. Pomembna je aktivna 
vloga podpornih organizacij (DOS, MAO).

• Prizadevanje za povečanje povpraševanja 
po inovativnih dobrinah in storitvah v javnem 
sektorju.

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

Sistemska ureditev 
panoge oblikovanje 
in statusa 
oblikovalca

Krepitev 
položaja 
oblikovanja in 
oblikovalcev.

• Posodobljena definicija oblikovanja v 
standardni klasifikaciji dejavnosti. Trenutna 
(74.100) je popolnoma zastarela in zasnovana 
na »obrtnem razumevanju« v povezavi z 
aranžerstvom in dekoraterstvom. 

• Sprememba sistema podeljevanja statusa 
samozaposlenega v kulturi na področju 
oblikovanja: posodobitev kriterijev za 
podelitev statusa samozaposlenega v kulturi 
na področju oblikovanja; ločitev statusa 
oblikovalca od statusa arhitekta.
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Cilj 2: Konkurenčno, izvozno usmerjeno oblikovanje

Konkurenčno, izvozno usmerjeno oblikovanje potrebuje ustrezno podporo javnih politik, 
ki podpirajo različne funkcije/kompetence oblikovalcev, naročnikov, izobraževalnega sek-
torja in podpornih organizacij.

Cilj 2:

Konkurenčno, 
izvozno 

usmerjeno 
oblikovanje

Krepitev zmogljivosti oblikovalcev

Podpora povezovanju in krepitvi zmogljivosti 
ponudnikov oblikovalskih storitev

Podpora internacionalizaciji oblikovanja 

Izboljšan dostop do financ

Blagovna znamka
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Tabela 3: Predlagani ukrepi za uresničevanje cilja 2:
Konkurenčno, izvozno usmerjeno oblikovanje 
 

UKREP VSEBINA AKTIVNOSTI

Krepitev zmogljivo-
sti(izobraževanje 
in usposabljanje)

Krepitev 
kompetenc 
izvajalcev 
oblikovalskih 
storitev, 
naročnikov, 
izobraževalnih 
organizacij, 
javnega sektorja.

• Krepitev sodelovanja študentov z 
gospodarstvom, vzpostavitev kariernega 
centra za diplomante oblikovanja.

• Spremljanje/analiziranje kariernih poti 
oblikovalcev.

• Usposabljanje in svetovanje izvajalcem 
oblikovalskih storitev (poslovna znanja, 
vodenje projektov, digitalne veščine, finančna 
znanja).

• Usposabljanje podjetij za integracijo 
oblikovanja v poslovne procese.

• Mentorstvo (na primer prejemniki zagonske 
spodbude in semenskega kapitala na 
SPS prejmejo vsebinsko podporo v obliki 
usposabljanja in mentoriranja).

• Predavanja (na primer prenos veščin).

• Intenzivni programi usposabljanja in mreženja 
(na primer poletna akademija).

• Svetovanje in usposabljanje ponudnikov 
oblikovalskih storitev glede poslovanja. Točke 
SPOT.

• Strokovna pomoč oblikovalcem na področjih 
intelektualnih pravic.

• Informiranje oblikovalcev in podjetij o razvojnih 
trendih.

Podpora 
povezovanju 
in krepitvi 
zmogljivosti 
ponudnikov 
oblikovalskih 
storitev

Graditev 
kritične mase 
ponudnikov 
oblikovalskih 
storitev.

• Spodbujanje večdisciplinarnih skupin (na 
primer naročanje projektov reševanja okoljskih 
in družbenih problemov).

• Analiza družbenih učinkov oblikovanja.

• Oblikovanje platform in standardov kakovosti, 
vključno z upoštevanjem družbenih učinkov.

Podpora 
internacionalizaciji  
oblikovanja

Zaradi omeje-
nega domačega 
trga in krepitve 
konkurenčnosti 
sektorja (na 
izbranih trgih) je 
treba spodbujati 
internacionaliza-
cijo slovenskega 
oblikovanja.

• Izvozno svetovanje in informacijska podpora 
(pravno in poslovno svetovanje). 

• Financiranje raziskav tujih trgov.

• Organizacija nastopov na tujih trgih 
(showrooms, udeležba v izvoznih delegacijah).

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

• Spodbujanje uporabe storitev predstavništev 
Republike Slovenije v tujini.

Izboljšan dostop do 
financ

Zagotovitev 
(povratnih) 
finančnih 
sredstev.

• Novi finančni instrumenti: mikrokrediti, 
jamstveni mehanizmi.

• Nepovratne finančne spodbude, namenjene 
KKS za rešitve z družbenim učinkom.

• Informiranje organizacij iz KKS o razpoložljivih 
finančnih virih.

• Spodbude za razvoj inovativnih projektov s 
področja kreativnega in kulturnega sektorja 
(sodelovanje KKS in MSP).

• Zagonske spodbude, semenski in tvegani 
kapital (navezava na instrumente SPS).
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Blagovna znamka Znamčenje 
(angl. branding) 
slovenskega 
oblikovanja.

• Promocija slovenskega oblikovanja kot del 
promocije slovenske države (povezava na 
turizem, gospodarsko diplomacijo, podjetja, 
združenja). 

• Promocija KKS in oblikovanja v tujini (razstave, 
sejmi, vključitev v gospodarske delegacije).

• Priprava in promocije enotne blagovne znamke 
(na primer Made in Slovenia).

Cilj 3: Krepitev vloge oblikovanja v
zasebnem in javnem sektorju 

Slovensko gospodarstvo in družba sta pred številnimi izzivi. Oblikovanje ter kulturne 
in kreativne industrije imajo lahko pomembno vlogo pri reševanju sedanjih in prihod-
njih izzivov. Trendi v zadnjih letih kažejo, da je oblikovanje vse pomembnejši integrator 
večdisciplinarnih projektov reševanja poslovnih, okoljskih in družbenih problemov. 

Cilj 3:

Krepitev vloge 
oblikovanja v 
zasebnem in 

javnem sektorju 

Sodelovanje (raziskovalni in razvojni projekti) med 
poslovnim sektorjem, oblikovanjem, drugimi 
panogami KKS ter visokošolskimi ustanovami

Krepitev vloge storitvenega oblikovanja 
v javnem sektorju

Oblikovanje javnih odprtih grajenih površin
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Tabela 4: Predlagani ukrepi za uresničevanje cilja 3: Krepitev
vloge oblikovanja v zasebnem in javnem sektorju

UKREP VSEBINA AKTIVNOSTI

Skupni projekti 
(razvojni projekti 
med poslovnim 
sektorjem, 
oblikovanjem, 
drugimi 
panogami KKS, 
visokošolskimi 
ustanovami in 
tretjim sektorjem)

Spodbujanje 
vključevanja 
oblikovanja 
v razvojne 
projekte. 

• Vključevanje oblikovanja v skupne razvojne 
projekte (novi izdelki, novi poslovni modeli, živi 
laboratoriji).

• Oblikovalski (angl. design) vavčer: spodbujanje 
sodelovanja med podjetji in zunanjimi izvajalci 
oziroma svetovalci pri pripravi in izvedbi 
projekta, katerega namen so oblikovanje 
proizvoda/storitve, procesna izboljšava, 
zaščita pravice industrijske lastnine in 
spodbujanje podjetij k aktivni vlogi pri 
izboljšanju prepoznavnosti podjetja oziroma 
njegovih produktov na trgu. 

• Spodbujanje povezovanja mladih oblikovalcev 
s podjetji (javni razpis).

• Pri inovacijskih razpisih (na primer razvojno-
investicijski projekti podjetij, strateški 
razvojno-raziskovalni projekti …) je treba 
točneje opredeliti upravičenost uporabe 
zunanjih in notranjih storitev oblikovanja pri 
razvoju izdelkov in storitev.

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

• Usposabljanje podjetij za vključevanje 
oblikovanja v poslovne procese (na primer 
KCDM).

Krepitev vloge 
storitvenega 
oblikovanja v 
javnem sektorju

Uporaba 
storitvenega 
oblikovanja v 
javni upravi 
(predvsem javni 
zavodi).

• Priprava strokovnih podlag za uporabo 
storitvenega oblikovanja (analiza stanja, 
opis tujih izkušenj), priprava metodoloških 
priročnikov. 

• Pilotni projekti (do deset) v izbranih sektorjih 
(zdravstvo, socialno varstvo …).

• Usposabljanje javnih uslužbencev.

• Vključevanje javnega sektorja v mednarodne 
projekte (izmenjava izkušenj).

• Usposabljanja za državne uslužbence v boljši 
pripravi, pisanju in izvedbi medresorske in 
medsektorske zakonodaje. 

• Kroženje med javno upravo in gospodarstvom.

Oblikovanje javnih 
odprtih grajenih 
površin

Sodelovanje 
oblikovalcev 
in arhitektov 
pri oblikovanju 
javnih odprtih 
grajenih površin.

• Nacionalni projekt urejanja javnih odprtih 
grajenih površin na podlagi izbranih najboljših 
oblikovnih rešitev, vključno s predlogi mladih 
oblikovalcev in arhitektov. Izvedba javnih 
natečajev (tipskih) rešitev (na primer klopi, 
koši za smeti, svetilke, kolesarska stojala, 
stebrički, pitniki, oglasni panoji, kioski, 
avtobusne nadstrešnice, talne oznake, ograje).

Kulturni in kreativni sektor sestavljajo številne panoge, ki so sorazmerno heterogene. 
Zato razvite države pri spodbujanju KKS poleg horizontalnih ukrepov (ciljna skupina 
so vse panoge KKS) uporabljajo tudi panožno specifične ukrepe, ki so prilagojeni zna-
čilnostim posamezne panoge. Zato tudi v Sloveniji predlagamo uporabo podobnega 
pristopa, ki je nakazan na naslednji sliki.

• ps://ec.europa.e
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Slika 4: Predlog vključitve predlogov oblikovalske politike
v politike spodbujanja KKS in druge javne politike 

Podpora medsektorskemu 
sodelovanju

PREDLOG 
UKREPOV
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Finančna podpora

Podpora izvajalcem

Podpora posameznim 
panogam

Horizontalni ukrepi 
podpore KKS

Usposabljanje

Podpora internacionalizaciji

Specializirani sklad (npr. filmski sklad)

Razvoj izdelkov, storitev

Izobraževanje, promocija, informiranje, ozaveščanje

Priprava in izboljšanje panožne zakonodaje

Specializirana podporna infrastruktura (npr. filmski studio)

Nagrade, natečaji, promocija

Ozaveščanje, informiranje, promocija

Kreativna vozlišča (nacionalno, regionalna)

Usposabljanja in mentorstva

Raziskave

Strateški dokumenti 

Vavčerji

Razvoj skupnih izdelkov/storitev/izboljšanje procesov 
(razpisi, pozivi, platforme)

 

Mreženje doma in v tujini (platforma, dogodki, 
internacionalizacija)

Vključitev KKS v javni sektor (razvoj javnih storitev in 
politik, usposabljanja)

• ps://ec.europa.e
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Uvod

Danska ima na področju oblikovanja že zelo dolgo tradicijo. Zaslovela je predvsem z 
oblikovanjem pohištva v petdesetih in šestdesetih letih. Za dansko oblikovanje so bili 
značilni čista forma, kakovostni materiali in veliko znanja. Deloma ima za uspeh skandi-
navskega oblikovanja zaslugo pozna industrializacija, saj so se ohranila obrtniška znanja. 
K uspehu so prispevali tudi omejena naravna sredstva, geografska lokacija in država bla-
ginje, ki zahteva konkurenčno gospodarstvo. Pozneje se je razvil tudi zelo močan indu-
strijski sektor (Messier, 2016).1 Danska je prvo nacionalno oblikovalsko politiko sprejela 
leta 1977. Danski oblikovalski center (Dansk Design Center), ustanovljen leta 1978, je bil 
glavna organizacija, odgovorna za izvajanje danske politike oblikovanja. To je bila tudi prva 
nacionalna oblikovalska politika, ki je bila sprejeta kjerkoli na svetu (Scherfig, Brunander 
in Melander, 2010). V letih 2003 in 2007 sta sledili še dve nacionalni oblikovalski politiki, 
v poznejših letih pa je bilo oblikovanje del strategije kreativnega sektorja (Denmark at 
work – Plan for growth in the creative industries and design iz leta 2013 in Growth plan 
for the creative industries leta 2019).

Ekosistem

Glavne strokovne institucije na področju oblikovanja 

Dansk Design Center

Glavna institucija na področju oblikovanja je Danski oblikovalski center (Dansk Design 
Center – DDC). Lociran je v Kopenhagnu, ima tudi pisarno v Koldingu, ki sodeluje s srednje 
velikimi in malimi podjetji v regiji pri spodbujanju inovativnosti z oblikovalskimi metoda-
mi.2 DDC izvaja aktivnosti po celotnem območju države. Poslanstvo centra je spodbujati 
uporabo oblikovanja v podjetjih in industriji, pomagati k profesionalizaciji panoge obliko-
vanje ter dokumentirati, promovirati in znamčiti blagovno znamko danskega oblikovanja 
na Danskem in v tujini. To počne z usposabljanjem javnih in zasebnih podjetij ter orga-
nizacij, kako z oblikovanjem razvijati inovativne izdelke in storitve, ki prispevajo k rasti in 
blaginji. Podjetja in organizacije povezujejo s pravimi ljudmi in jih usposabljajo za uporabo 
oblikovalskih metod in orodij. Zbirajo in delijo znanje o oblikovanju in vrednosti, ki jo obli-
kovanje ustvarja na Danskem in po svetu. Vsako leto sodelujejo z več kot 2.000 podjetji, 
oblikovalci, izobraževalnimi ustanovami, javnim sektorjem in odločevalci. DCC operativno 
vodi direktor (CEO), upravlja ga (do) osemčlanski svet, ima pa tudi svetovalni odbor. Z 
vladne strani je za aktivnosti DDC odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of 
Business). Letni proračun DDC je bil ob ustanovitvi okoli 30 milijonov DKK in zaposloval 
je 35 ljudi.3 Leta 2020 se je DDC združil z družbo D2i – Design to Innovate cluster iz Kol-
dinga.4 Direktor DDC je Christian Bason. V razvoju DDC ločimo različna časovna obdobja.5

1978–2000

DDC je bil ustanovljen leta 1978 kot poljavna (angl. semi-public) organizacija pod okriljem 
Ministrstva za poslovanje, industrijo in finančne zadeve (Ministry of Business, Industry 
and Financial Affairs). Glavni namen ustanovitve je bil poudarjanje vrednosti danskega 
oblikovanja kot sredstva za povečanje prihodkov in izvoza danskega gospodarstva. Po-
udarek je bil na industrijskem oblikovanju, torej je DDC promoviral izdelke, oblikovane 
na Danskem. Glavni poudarek danskega oblikovanja je bil na funkciji in estetiki, najboljši 
izdelki pa so bili nagrajeni z nagrado ID. DDC je bil lociran na sedežu Konfederacije dan-
ske industrije, gostil je predavanja, razstave in promocijske prireditve ter objavljal knjige, 
članke in revije o uporabi oblikovanja v industriji. Ciljne skupine so bile razmeroma ozko 
opredeljene – to so bili oblikovalci, industrija in mediji.6

1  
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2  
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4  
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2000–2011

Leta 2000 se je DDC preselil v središče Kopenhagna na H. C. Andersens Boulevard. Nakup 
je bil financiran z brezobrestnim posojilom Ministrstva za gospodarstvo in sponzorskimi 
sredstvi danskih podjetij in fundacij.7 Nov pogled na koncept oblikovanja, ki se je pojavil 
v zgodnjih letih 21. stoletja, je vplival na delovanje DDC. Osredinjenje oblikovanja se je od 
izdelka (končni rezultat dosežen v simbiozi umetnosti in industrije) preusmeril na sam pro-
ces, kar zahteva vključevanje končnega uporabnika. Tako oblikovalsko razmišljanje (angl. 
design thinking) je v oblikovanju postalo glavni izraz, kar vodi do razširjenega koncepta obli-
kovanja, ki vključuje tudi načrtovanje sistemov in storitev ter soustvarjanje. Iz tega časa je 
znana tudi lestvica oblikovanja (angl. design ladder), ki jo je leta 2002 razvil DDC. Center želi 
spodbujati oblikovalsko razmišljanje v poslovanju, industriji in javnem sektorju. Oblikovanje 
je postalo gonilnik inovacij in DDC spodbuja uporabo oblikovanja s tečaji in orodji (na primer 
360 stopinj, DesignBoost in model DIN). DDC je v tem obdobju priredil tudi številne velike 
razstave, ki niso bile namenjene le industriji in oblikovalski stroki, temveč tudi širši javnosti. 
Poleg kavarne, restavracije in oblikovalske trgovine je nova stavba ponujala tudi konferenč-
ne storitve in postala priljubljeno prizorišče za prireditve, praznovanja in druge dogodke.

2011–2014

DDC se osredinja na pridobivanje, analiziranje in komuniciranje znanja o pomembnih de-
javnikih, ki vplivajo na oblikovanje. Krepi sodelovanje z oblikovalci, sponzorji, gospodar-
stvom in širšo domačo in tujo javnostjo. Cilj je ohranjanje vloge Danske kot vodilne države 
na področju oblikovanja s spodbujanjem oblikovanja in inovacij ter s poudarjanjem vloge 
oblikovanja pri reševanju družbenih izzivov. Sedež DDC je postal kreativno središče pa-
noge oblikovanje. Zaprli so restavracijo in trgovino ter odprli lokal, v najem pa so prenehali 
oddajati konferenčne prostore. Vzpostavili so prostor sodela in v zgradbo sta se vselila 
tudi INDEX: Design to Improve Life ter Danish Fashion Institute (DAFI).

2015–

V letu 2015 je prišlo do sprememb v strateških usmeritvah, organizaciji in lokaciji DDC. V 
skladu z novo strategijo spodbujanja oblikovanja, arhitekture in kreativnega sektorja se 
je DDC preselil na novo lokacijo, in sicer v kompleks BLOX v bližini pristanišča. Od prodaje 
zgradbe v središču mesta DDC več nima javnih prostorov, kot sta lokal in razstavni pros-
tor. Center je povečal število zaposlenih, okrepil sodelovanje z gospodarstvom in se bolj 
osredinil na področje inovacij in tehnologije. Na začetku leta 2016 je predstavil novo stra-
tegijo, ki po eni strani temelji na zgodovini in značilnostih danskega oblikovanja, vendar z 
jasno usmerjenostjo v prihodnost. DDC se osredinja na krepitev oblikovanja v podjetjih s 
ciljem, da postane oblikovanje eden od treh virov konkurenčnih prednosti danskih podje-
tij. Pri delovanju DDC je poudarek še vedno na oblikovanju, vendar se je okrepilo povezo-
vanje z drugimi kreativnimi panogami, kot sta arhitektura in moda, ter z organizacijami na 
področju gradnje objektov in urbanizma. DDC je vključen v številne projekte/partnerstva 
z javnimi in zasebnimi partnerji na različnih področjih, zlasti na področjih inovacij, zdravja, 
razvoja mest tako na Danskem kot tudi v tujini. Aktivnosti centra so naslednje: podpora 
partnerjem (usposabljanje podjetnikov, Design Academy, raziskave trendov, razvoj oro-
dij), promocija danskega oblikovanja (Danish Design Award, analize in raziskave, primeri 
dobrih praks, letna publikacija o prihodnosti oblikovanja) in oblikovanje boljše prihodnosti 
(zdravje, gradnja, krožno gospodarstvo). 1. januarja 2020 je oblikovalski grozd D2i postal 
del danskega oblikovalskega centra (Kolding ima naziv Unescovo mesto oblikovanja), 
pisarna v Koldingu pa podpira mala in srednja podjetja (MSP). DDC razvija in izvaja vrsto 
projektov, ki raziskujejo, kako lahko oblikovanje ustvari vrednost na različnih področjih: od 
mest in blaginje do novih tehnologij in poslovnih modelov. To so: Design Cities (vključuje 
sodelovanje v pospeševalniku Urbantech), Future Welfare (poudarek na zdravstvu), De-
sign Startup (program design start-up, Denmark Demo Day, oblikovalski inkubator Inno-
founder, sodelovanje v pospeševalniku Beyond Beta), Design Resource (Danish Design 
Award, oblikovalska orodja, Design Impact) in program SME-Design your Growth (uspo-
sabljanja, 200SMEChallenge, Sprint:Digital, mentoriranje srednje velikih in malih podjetij 
glede uporabe oblikovanja, orodje REMODEL design sprint). DDC sodeluje v narodnih in 
mednarodnih projektih ter trenutno pripravlja novo strategijo razvoja do leta 2025,8 pri 
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kateri bo poudarek na podnebnih spremembah, tehnološki in digitalni transformaciji ter 
na zdravju, izobraževanju in blaginji. S pravilno uporabo je oblikovanje zelo močan pristop 
k inovacijam in trajnostnemu razvoju v gospodarstvu in družbi.9

DDC tako uporablja oblikovanje kot orodje sprememb in se v zadnjih letih osredinja pred-
vsem na prihodnost. Na oblikovanje gledajo kot na pristop k inovacijam, ki ga je mogoče 
uporabiti v različnih panogah in sektorjih. DDC tudi koordinira ekosistem panoge obliko-
vanje in ima dobre odnose z vsemi deležniki, vključno z gospodarstvom. Letni proračun 
DDC je 55 milijonov danskih kron (okoli 7,4 milijona evrov), od tega ministrstvo za go-
spodarstvo prispeva 14 milijonov danskih kron (okoli 1,9 milijona evrov), druga sredstva 
pridobijo na trgu. DDC ne zaračunava članarine.10

Design Denmark

Design Denmark je združenje danskih oblikovalskih podjetij, ki zastopa interese več kot 
800 članov, med katerimi so tudi posamezniki in uporabniki, ki se profesionalno ukvarjajo 
z oblikovanjem. Tako Design Denmark zastopa posameznike, podjetja in organizacije ter 
je osredinjen na razvoj, profesionalizacijo in internacionalizacijo danskega oblikovanja. 
Design Denmark je tako zavezništvo, panožna organizacija (zastopa panogo oblikovanje) 
in člansko združenje. Obstaja od leta 2014 in je rezultat združitve organizacij Dansk De-
signere (DD) in Danish Design Association (DDA). 

Design Denmark deluje na podlagi naslednjih usmeritev: profesionalizacija celotne pa-
noge oblikovanje, narodna in mednarodna promocija danskega oblikovanja, ustvarjanje 
možnosti za izrabo potencialov panoge, ustvarjanje koristi za celotno družbo, politična 
osredinjenost na panogo oblikovanje in ohranjanje položaja Danske kot oblikovalske dr-
žave. Eden od načinov promocije oblikovanja je glavna danska nagrada za oblikovanje, 
Danish Design Award, za katero stojita Danish Design Center in Design Denmark. Design 
Denmark zastopa celotno oblikovalsko panogo – tako oblikovalce kot tudi oblikovalska 
podjetja. V združenju ponujajo članstvo tudi drugim podjetjem, izobraževalnim organiza-
cijam in javnim organom, zato obstaja več vrst članstva, ki so prilagojena individualnim 
potrebam: od osebnega članstva do članstva za izobraževalne ustanove in velika obli-
kovalska podjetja. Članske ugodnosti so naslednje: brezplačna udeležba na dogodkih 
združenja, dostop do baze kompetenc, mentorska shema, usposabljanja, pravna pomoč, 
matchmaking, licenciranje oblikovalcev, brezplačna udeležba na največjem danskem sej-
mu oblikovanja, promocija, svetovanje.11

The Danish Design Council 

The Danish Design Council so leta 1977 ustanovili oblikovalci v sodelovanju s Konfede-
racijo danske industrije z namenom promocije dobrega industrijskega oblikovanja. Svet 
za oblikovanje je danski možganski trust na področju oblikovanja. Namen sveta je pro-
movirati dansko oblikovanje z zasnovo in raziskovanjem novih pogledov na oblikovanje. 
S pobudami in razpravami o vrednosti oblikovanja želijo kvalificirati javno razpravo o obli-
kovanju, vplivati   na oblikovalske politike in ustvariti trdne povezave med oblikovanjem 
in družbo. Svet predstavlja raznovrstnost močnih mnenj in novih idej, sestavljajo pa ga 
najbolj kompetentne in inovativne osebnosti danskega oblikovanja, kot so oblikovalci, 
proizvajalci, kustosi, novinarji, znanstveniki in voditelji. Danish Design Council ima aktivno 
mednarodno mrežo in dolgotrajno sodelovanje z mednarodnimi oblikovalskimi organiza-
cijami. Svet podeljuje Design Council Award, edino dansko nagrado za življenjsko delo za 
oblikovanje.12

Designmuseum Danmark

Designmuseum Danmark sta leta 1890 ustanovila Konfederacija danske industrije v 
Kopenhagnu in Ny Carlsberg Museumslegat. Za javnost so ga odprli leta 1895 v novo-
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zgrajeni muzejski stavbi na sedanjem mestu H. C. Andersens Boulevard in se leta 1926 
preselili na svojo sedanjo lokacijo, v nekdanjo bolnišnico, ki jo je muzeju podaril bančnik 
Emil Glückstadt. Z edinstveno lokacijo v zgodovinskem središču Kopenhagna – v bližini 
turističnih znamenitosti, pristaniških čolnov, oblikovalskih podjetij in galerij – je Design-
museum Danmark delujoči arhiv in vhod na Dansko kot destinacija za oblikovanje.

Designmuseum Danmark je največji muzej danskega in mednarodnega oblikovanja na 
Danskem in osrednji razstavni forum za industrijsko oblikovanje in uporabno umetnost v 
Skandinaviji. Glavni cilj muzeja je bil že od začetka obravnavati idejo kakovosti v oblikova-
nju. Z razstavljanjem vzornih predmetov in zbirk želi dvigniti raven danskih industrijskih 
izdelkov in delovati kot vir navdiha za ljudi, ki delajo v industriji. Prav tako želi narediti 
sodobne potrošnike bolj kritične in usmerjene v kakovost. Zbirke, knjižnice in arhivi mu-
zeja predstavljajo osrednje središče za proučevanje oblikovanja in njegove zgodovine 
na Danskem. Muzej združuje in dokumentira sodoben razvoj na področjih industrijske-
ga oblikovanja, dekorativne in uporabne umetnosti. Cilj muzeja je navdušiti obiskovalce, 
industrijo, vse na področju panoge oblikovanje, izobraževalne organizacije in vse, ki jih 
oblikovanje zanima. V skladu s strategijo muzeja za obdobje 2017–202013 je vizija muzeja 
ustvariti mednarodno vodilen muzej oblikovanja, ki prenaša zgodbo o Danski kot družbi, 
prepojeni z oblikovanjem, in o potencialu oblikovanja za ustvarjanje vrednosti. Stavba 
muzeja vključuje specializirano knjižnico, kavarno in trgovino. Muzej se trenutno obnavlja 
in naj bi predvidoma zopet odprl vrata leta 2022.14

Danish Crafts & Design Association

Danish Crafts & Design Association je nacionalno združenje oblikovalcev in obrtnikov. 
Ustanovljeno je bilo leta 1976 in njegovi nameni so podpiranje kakovostne prakse, stro-
kovno sodelovanje in mreženje. Aktivnosti so predvsem naslednje: izvajanje seminarjev 
ter organizacija sejmov in mednarodnih razstav. 

The Index Project

 
Fundacija Index Project je bila ustanovljena leta 2002. Prvotni namen fundacije je bil 
izvedba nagrade za oblikovanje, s katero bi Danska okrepila sloves vodilne države na po-
dročju oblikovanja. Ustanoviteljica fundacije Kigge Hvid ni bila prepričana, da bo tradici-
onalna nagrada za oblikovanje imela takšen učinek, kot so si želeli, zato so se v fundaciji 
po temeljiti analizi in razmisleku odločili, da ima oblikovanje velik potencial za reševanje 
resničnih potreb družbe. Prva nagrada Index je bila podeljena leta 2005 in prvotno skro-
men koncept oblikovanja za izboljšanje življenja je prerasel v globalno gibanje. Fundacija 
tako navdihuje, izobražuje in sodeluje pri oblikovanju trajnostnih rešitev za globalne izzive 
in je globalno prepoznana. Sodeluje tudi s programom Design to Improve Life Investment, 
ki deluje kot povezava med oblikovalci in vlagatelji.

Danish Fashion Institute oziroma Global Fashion Agenda

Danski modni inštitut (DAFI) je mrežna organizacija, ki jo je danska modna industrija usta-
novila leta 2005. Namen DAFI je bil omogočiti široko mrežo za razvoj, promocijo in trženje 
danske mode s ciljem krepitve položaja Danske v svetovni modi. Leta 2008 je DAFI sprožil 
projekt NICE (Nordic Initiative Clean and Ethical) v sodelovanju z nordijskimi sestrskimi 
organizacijami, skupaj Nordic Fashion Association. Namen NICE je pomagati in spodbu-
diti modna podjetja, da v svoje poslovne prakse in procese vključijo trajnost in družbeno 
odgovornost ter tako ustvarijo vrednost za družbo. Danski modni inštitut je bil od svoje 
ustanovitve leta 2005 zadolžen za organizacijo ene največjih danskih mednarodnih pri-
reditev; dvotedenski teden mode v Kopenhagnu. Leta 2016 se je DAFI lotil celovitega stra-
teškega procesa, ki temelji na uspehu, ki ga je kopenhagenski modni vrh (angl. summit) 
doživel od prvega vrha leta 2009. Cilj nove strategije je bil okrepiti vlogo organizacije kot 
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svetovnega voditelja v trajnostni modni industriji. Kot rezultat je DAFI ustanovil organiza-
cijo Global Fashion Agenda kot svojo glavno mednarodno trajnostno pobudo, iz katere so 
se porodili številni novi projekti in publikacije, kot sta poročilo The Pulse of the Industry in 
Agenda CEO. Poleg tega je organizacija Global Fashion Agenda ustanovila usmerjevalni 
odbor z vodilnimi igralci svetovne modne industrije, ki je pomagal oblikovati skupno agen-
do za usmerjena prizadevanja industrije na področju trajnosti v modi. 22. maja 2018 je 
Danski modni inštitut uradno spremenil ime v Global Fashion Agenda.

Design Society

Design Society so ustanovili dansko Ministrstvo za industrijo, poslovanje in finančne za-
deve (Ministry of Industry, Business and Financial Affairs), danski oblikovalski center, 
INDEX: Design to Improve Life in danski modni inštitut. Fundacija je bila ustanovljena kot 
nacionalen, združujoč, pomemben igralec, ki si prizadeva za usklajevanje javnega finan-
ciranja v danski oblikovalski in modni panogi. Namen družbe Design Society je ustvariti 
večjo kritično maso in uskladiti javna prizadevanja med nacionalnimi, regionalnimi in lo-
kalnimi oblastmi za promocijo oblikovanja in mode na Danskem. Design Society delu-
je predvsem ob svojih ustanovnih organizacijah, DDC, Projektu INDEX, Globalni modni 
agendi in Tednu mode v Kopenhagnu, medtem ko administrativne naloge, kot so finančno 
upravljanje, IT in kadri, upravlja fundacija, zato ima vsaka organizacija svoje poslanstvo 
in neodvisen upravni odbor.

Creative Denmark 

Creative Denmark je neprofitno javno-zasebno partnerstvo, ki krepi mednarodno zavest 
o danskem kreativnem sektorju. V tesnem sodelovanju z glavnimi partnerji iz danskega 
kreativnega sektorja ima Creative Denmark sposobnost in verodostojnost mednarodno 
podpirati in povezovati danski kreativni sektor. Creative Denmark je ustanovila močna 
skupina javnih in zasebnih partnerjev, med katerimi so Ministrstvo za industrijo, poslovne 
in finančne zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Konfederaci-
ja danske industrije, Danska gospodarska zbornica in zasebna fundacija Realdania.15, 16 
Glavna aktivnost je promocija danskega kreativnega sektorja in posameznih panog, torej 
podpora globalni rasti in izvozu danskih rešitev in kompetenc. Creative Denmark tako 
podpira danski kreativni sektor na splošno, vključno z arhitekturo, notranjim oblikova-
njem, komunikacijskim oblikovanjem, modo, industrijskim in strateškim oblikovanjem, 
videoigrami in XR, glasbo, filmom, televizijo in animacijo ter drugimi panogami, ki upora-
bljajo ustvarjalnost kot omogočanje njihovih rešitev in delovnih procesov.

Glavni dogodki in nagrade na področju oblikovanja

Nagrada INDEX

Nagrada INDEX je bila s 500.000 evri nagradnega sklada največja nagrada na področju 
oblikovanja na svetu.17 Dvoletna nagrada je bila uvedena leta 2005, začetno financiranje 
je zagotovila država Danska, in sicer v vrednosti 500.000 evrov. Finančno je trenutno 
največja nagrada za oblikovanje na svetu18 in je splošno priznana kot najvplivnejša pri 
spodbujanju oblikovanja, ki izboljšuje življenje, in je bila pogosto poimenovana Nobelo-
va nagrada za dizajn. Nagrada INDEX nagrajuje ljudi, ki z uporabo oblikovanja rešujejo 
pomembne globalne probleme (»oblikovanje za izboljšanje življenja«). Od leta 2005 so 
nagradili nekatere najvplivnejše in najbolj ikonične rešitve na svetu – od drobnih orodij 
za diagnosticiranje bolezni do okoljskih posnetkov, ki rešujejo najbolj ranljive ekosiste-
me. Pomembni pretekli zmagovalci so LifeStraw™ (2005), Tesla Roadster (2007), Kiva 
(2009), Hövding (2011), Raspberry Pi (2013), The Ocean Cleanup Array (2015), Zipline 
(2017), MARSHA (2019) in Algorithmic Justice League (2021).19 Vse zmagovalce in fina-
liste izbere mednarodna žirija po treh merilih: oblika (angl. form), vpliv (angl. impact) in 

15 

https://www.creative-
denmark.com/about.

16  

https://en.wikipedia.org/
wiki/Realdania.

17  

http://www.designtoimprovelife.dk.

18 

https://iaac.net/distributed-
-design-market-platform-par-
tner-index-award-2019-worl-
ds-best-sustainable-design.

19  

https://theindexproject.org/award.

https://www.creativedenmark.com/about
https://www.creativedenmark.com/about
https://en.wikipedia.org/wiki/Realdania
https://en.wikipedia.org/wiki/Realdania
http://www.designtoimprovelife.dk
https://iaac.net/distributed-design-market-platform-partner-index-award-2019-worlds-best-sustainable-design
https://iaac.net/distributed-design-market-platform-partner-index-award-2019-worlds-best-sustainable-design
https://iaac.net/distributed-design-market-platform-partner-index-award-2019-worlds-best-sustainable-design
https://iaac.net/distributed-design-market-platform-partner-index-award-2019-worlds-best-sustainable-design
https://theindexproject.org/award


56 PRILOGA – ANALIZA OBLIKOVALSKIH POLITIK V IZBRANIH DRŽAVAH

kontekst (angl. context). Poleg oblike je torej pomembna sposobnost projekta, da svojim 
uporabnikom izboljša življenje. Kategorije nagrade so naslednje: telo (angl. body), dom 
(angl. home), delo (angl. work), igranje&učenje (angl. play&learning) in skupnost (angl. 
community). Od leta 2005 so prejeli čez 8.000 predlogov iz 94 držav. Predložitev projekta 
je brezplačna. 

Danish Design Award

Danish Design Award se podeljuje letno in je skupna aktivnost DDC in oblikovalcev, zdru-
ženih v Design Denmark. Nagrada za oblikovanje prikazuje vrednost in vpliv oblikovanja 
na Danskem ter navdihuje in spodbuja uporabo oblikovanja in oblikovalskega mišljenja 
v podjetjih in družbi. Nagrajuje podjetja in oblikovalce po vsej državi, in sicer njihove obli-
kovalske rešitve, ki imajo pozitiven učinek na industrijo, vsakdanje življenje in družbo na 
splošno. Kategorije nagrad segajo od oblikovanja, ki je ustvarilo delovna mesta ali zmanj-
šalo stroške zdravstvenih rešitev, do delitve virov in vizionarskih konceptov, ki dokazujejo 
široko paleto in raznovrstnost zmožnosti oblikovanja, da prinese dodano vrednost. Ko 
se uporaba oblikovanja širi na nova področja, se koncept oblikovanja hitro in nenehno 
spreminja in širi. Ambicija organizatorjev je, da bi nagrada odražala sodobno razumevanje 
številnih vidikov oblikovanja in oblikovalskega razmišljanja, ki so pomembni za inovacije, 
rast in družbo na splošno.

3daysofdesign

3daysofdesign je letna danska oblikovalska prireditev. Traja tri dni in na prireditvi se pred-
stavljajo oblikovalci. Organizirani so razstave, pogovori o oblikovanju, lansiranja izdelkov 
in srečanja. Dogodek omogoča odkrivanje novih idej na področjih življenjskega sloga, 
oblikovanja, pohištva, razsvetljave in notranje opreme. Dogodek predstavlja kuriran izbor 
omembe vrednih blagovnih znamk iz Danske in tujine. Dogodki potekajo na različnih loka-
cijah v Kopenhagnu. 3daysofdesign je ekskluzivna prireditev, ki je odprta za širšo javnost 
in privabi tisk, urednike, blogerje, kupce, oblikovalce, arhitekte in ljubitelje oblikovanja 
po vsem svetu. V programu so tudi dogodki VIP in ture B2B. Obiskovalci lahko obiščejo 
razstavne prostore, galerije, razstave in se udeležijo pogovorov o oblikovanju, si ogledajo 
predogled novih izdelkov in nove trende, napovedane za prihodnost. Dogodek krepi slo-
ves Danske kot oblikovalske države in sloves Kopenhagna kot njene prestolnice.20

Nosilna strokovna organizacija pri snovanju politik 

Nosilna organizacija pri oblikovanju politike je Ministrstvo za industrijo, poslovanje in 
finančne zadeve, ki želi izboljšati pogoje za poslovanje na Danskem. Ministrstvo izvaja 
temeljite ekonomske analize in predlaga politične pobude na področjih, ki so nujna za 
gospodarsko rast. Pristojno je za številna področja politik, ki so pomembna za splošno 
poslovno okolje, vključno s poslovno regulacijo, pravicami intelektualne lastnine, konku-
renco in potrošniško politiko, finančnim sektorjem in pomorskim prometom. Ministrstvo 
sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami, ki krepijo mednarodne okvirne pogoje 
za rast. V Evropski uniji sodeluje pri delu svetov za konkurenčnost in pomorski promet. 
Ministrstvo sestavlja sedem agencij in njegovo glavno poslanstvo je ustvariti konkurenč-
ne, inovativne pogoje za rast. 

Izobraževalne organizacije na področju oblikovanja 

Najpomembnejše izobraževalne organizacije na področju oblikovanja so naslednje:21

• Copenhagen School of Design and Technology (KEA): Šola je specializirana za 
tehnološko usmerjeno oblikovanje s programi iz spletnega oblikovanja, razvoja 
programske opreme ter tehnologije s področij arhitekture in upravljanja gradnje. KEA 
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svojim študentom ponuja možnost tesnega sodelovanja s trgom pri razvoju svojih 
izdelkov. Na primer, diploma iz nakita, tehnologije in poslovanja zahteva, da se naloge 
in dokumenti pišejo v sodelovanju z uveljavljenim podjetjem.

• Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID): Business Insider priznava CIID 
kot eno izmed 25 najboljših oblikovalskih šol na svetu. Ta inštitut se osredinja na 
oblikovanje interakcij: oblikovanje digitalnih izdelkov, okolij, sistemov in storitev za 
ljudi in živali. CIID v sodelovanju s šolo oblikovanja Kolding ponuja magistrski program 
interaktivnega oblikovanja, ki je odprt za študente iz vseh akademskih okolij.

• The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design: Akademija ponuja pet-
letni integrirani program oblikovanja z osmimi različnimi specializacijami: vizualno, 
pohištveno in prostorsko, modno, produktno, industrijsko, igričarsko in interaktiv-
no, keramično in tekstilno. Akademija ima tudi triletni obrtni program na srednji šoli 
School of Design v Bornholmu, ki je specializirana za oblikovanje stekla in keramike.

• Kolding School of Design: Šola ponuja dodiplomske in podiplomske programe obli-
kovanja. Diploma se podeli ob zaključku diplomskega projekta, ki ga lahko študen-
tje opravijo z drugimi študenti ali podjetjem. Ta projekt je nato razstavljen na letni 
predstavitvi diplomskih del (angl. graduation exhibition). Kolding ponuja magisterij v 
interakciji s CIID in tudi magisterij iz Design Managementa v sodelovanju z Univerzo 
južne Danske. Ta tečaj združuje tečaje oblikovanja, humanistike in družboslovja.

Oblikovalci 

Dansko oblikovanje je del skandinavskega oblikovanja. Danska ima več kot 50.000 stro-
kovnjakov za oblikovanje, vključno z ljudmi s formalno oblikovalsko izobrazbo in tistimi, ki 
so se izobraževali oziroma so pridobili oblikovalske kompetence.22 Danski strokovnjaki za 
oblikovanje predstavljajo 1,9 % celotnega delovno aktivnega prebivalstva in so v glavnem 
zaposleni v IKT, vendar tudi v drugih panogah, kot so veleprodaja, strokovne storitve, pro-
izvodnja in finance. Med drugim tudi podatki kažejo, da je večina danskih strokovnjakov 
za oblikovanje zaposlena v zasebnem sektorju, da je 61 % zaposlenih v podjetjih z več 
kot desetimi zaposlenimi, da jih ima kar 75 % formalno izobrazbo za oblikovanje in da je 
61 % danskih strokovnjakov za oblikovanje zaposlenih za polni delovni čas. Poosebljajo 
posebno dansko oblikovalsko DNK, ki jo že desetletja promovirajo po vsem svetu. Danska 
podjetja od skupin, kot sta LEGO in Danfoss, do srednje velikih podjetij, kot sta Lakrids by 
Bülow in Moment, in zagonskih podjetij, kot sta Pleo in Vivino, zmagujejo z dobrim obli-
kovanjem – tako v fizičnem kot digitalnem svetu. Danska oblikovalska DNK je več kot le 
nordijska estetika; razmišlja trajnostno, družbeno in transformativno.23

Pregled oblikovalskih politik

Oblikovalske politike do leta 2011

Danska se je že zgodaj zavedla pomena oblikovanja za konkurenčnost in imidž države. 
Prva javna politika ukrepov spodbujanja panoge oblikovanje je bila pripravljena leta 1997 
in je temeljila na podrobni analizi. Fokus je bil na promociji oblikovanja med malimi in sre-
dnjimi podjetji in tudi v javnem sektorju. Danish Design Center (DDC) je s subvencijami 
podprl 450 malih in srednjih podjetij v programu The design icebreaker scheme 1998–
2001. Namen programa je bil, da bi podjetja prepoznala pomen oblikovanja (Scherfig, 
Brunander in Melander, 2010). V program (razpoložljiva sredstva so znašala 0,5 milijona 
evrov letno) je bilo vključenih tudi več kot 120 oblikovalcev. Rezultat programa je bil dvig 
zavesti o pomenu oblikovanja za podjetja. Kar 90 % vključenih podjetij je prepoznalo po-
men oblikovanja za konkurenčnost. Del programa sta bila tudi promocija oblikovanja v 
javnem sektorju in krepitev oblikovalskih kompetenc.24
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Leta 2001 se je danska vlada odločila ukiniti vse podporne programe na področju obliko-
vanja in je tudi znatno znižala sredstva za delovanje DDC. Leta 2002 je ustanovila Min-
dLab, katerega namen je bil inoviranje javnega sektorja. Predvsem zaradi pritiska Kon-
federacije danske industrije in analize DDC, ki je pokazala pozitivne ekonomske vplive 
oblikovanja na prihodke, izvoz in ustvarjanje delovnih mest, se je vlada premislila. Leta 
2003 je začela podpirati vključevanje oblikovanja v poslovanje velikih podjetij in tudi re-
formo izobraževanja na področju oblikovanja, ki ga je prilagodila potrebam poslovnega 
sektorja. Fokusi druge oblikovalske politike so bili naslednji: razvoj DDC v nacionalni cen-
ter za oblikovanje in inovacije, okrepitev sodelovanja podjetij in oblikovalcev ter mednaro-
dna promocija danskega oblikovanja. Vzpostavili so DDC Designpartner program: Innova-
tion, What‘s design got to do with it?, program za velika podjetja z namenom spodbujanja 
integracije oblikovanja v inovacijske procese in strategije podjetij (Scherfig, Brunander in 
Melander, 2010). Leta 2003 je bila sprejeta tudi strategija spodbujanja kulture in ekono-
mije izkušnje z naslovom Denmark in the Culture and Experience Economy – 5 new steps. 
Za področje oblikovanja so bili predvideni profesionalizacija oblikovalske panoge, izbolj-
šana uporaba oblikovanja v industriji in spodbujanje prenosa znanja v podjetniški sek-
tor. Poleg tega je bilo za dansko oblikovanje predvideno sistematično uvajanje globalnih 
blagovnih znamk. Del strategije sta bili tudi izvedbi INDEX 2005 (mednarodna razstava 
oblikovanja), izvedena v Kopenhagnu leta 2005, in Svetovni kongres oblikovalcev WDC, ki 
ga je leta 2005 gostil Kopenhagen. DDC je v skladu s strategijo postal nacionalni center 
znanja na področju oblikovanja. Strategija naj bi tudi zagotovila, da bodo izobraževanje in 
raziskave na področju oblikovanja v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi.

Leta 2005 je danska vlada uvedla promocijo izvoza danskega oblikovanja, istega leta je 
tudi prvič organizirala natečaj za nagrado INDEX, ki ga organizirajo vsaki dve leti. 

Jeseni 2005 je vlada imenovala Komisijo za promocijo danskega oblikovanja, ki je maja 
2006 objavila nabor 16 ukrepov, združenih v pet sklopov. Na podlagi predloga komisije je 
danska vlada leta 2007 objavila belo knjigo Design Denmark25 o prihodnjih usmeritvah 
danske oblikovalske politike. Namen dokumenta je povrnitev Danske na mesto medna-
rodne vodilne sile na področju oblikovanja. To naj bi vodilo k usmeritvi Danske v drža-
vo, ki je polna idej, invencij in napredka, kar vodi k povečanju izvoza in ustvarjanju novih 
delovnih mest. To pa zahteva dodatne spodbude za razvoj in rast panoge oblikovanje. 
Danski oblikovalski ekosistem bi moral biti privlačen za oblikovalske oddelke mednaro-
dnih podjetij ter za privabljanje nadarjenih oblikovalcev, študentov in raziskovalcev. To 
bi hkrati zagotavljalo tudi povpraševanje po vrhunskih danskih oblikovalskih storitvah. 
Oblikovanje bi moralo biti pomembno tudi pri krepitvi rasti danskega poslovnega sektorja. 
V uporabi oblikovanja pri razvoju izdelkov in storitev bi Danska morala biti med vodilnimi 
svetovnimi državami, zato je bilo treba uporabo oblikovanja razširiti v druge sektorje ali 
panoge, v katerih oblikovanje še ni zadostno vključeno. Pri tem je oblikovanje moralo biti 
del spodbujanja inovativnosti, in ne le vir oblike izdelka ali storitve. V strategiji je danska 
vlada predlagala naslednje tri sklope aktivnosti:

1. Ukrepi za boljše delovanje trga oblikovalskih storitev: bolj poslovno orientirane, re-
gionalizirane aktivnosti Danskega oblikovalskega centra (Danish Design Centre), 
oblikovanje javnih storitev, razvoj danskih modnih con26 (Danish fashion zones) in 
zaščita pravic industrijske lastnine.

2. Tržno orientirane, internacionalizirane oblikovalske kompetence: izobraževalni pro-
grami, krajši izobraževalni programi, izboljšanje kompetenc delujočih oblikovalcev.

3. Okrepljena internacionalizacija danskega oblikovanja: mednarodni teden oblikovanja 
in potujoče razstave, internacionalizacija danskega oblikovanja. 

Junija 2011 je bil objavljen dokument The Vision of the Design2020 Committee, ki ga 
je pripravila komisija Design2020. Dokument je naročila danska vlada. Komisijo je 
sestavljalo šest zunanjih strokovnjakov s področij oblikovanja, izobraževanja in go-
spodarstva. Podporo komisiji sta nudila Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za 
kulturo. Naloga komisije je bila pripraviti vizijo danskega oblikovanja do leta 2020 ob 
upoštevanju vloge oblikovanja kot gonilnika inovacij. Pri pripravi dokumenta je komisija 

25 

Design Denmark, 2007. 

26  

Danska posebno pozornost posveča 
modi, saj želi postati peto največje 
središče mode, za New Yorkom, 
Londonom, Parizom in Milanom.
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sodelovala z vsemi pomembnimi deležniki na področju oblikovanja, združenimi v Design 
Reference Group,27 in tudi s tujimi strokovnjaki. Dokument naj bi tudi vseboval pripo-
ročila, kako lahko danska vlada prispeva k nadaljnjemu razvoju oblikovanja. Dokument 
opredeljuje vizijo danskega oblikovanja do leta 2020. Tako naj bi bila leta 2020 Dan-
ska prepoznavna kot družba oblikovanja na vseh ravneh, in sicer z uporabo oblikovanja 
za izboljšanje življenjske ravni prebivalstva (reševanje družbenih izzivov) in z uporabo 
oblikovanja v poslovnem in javnem sektorju (kakovostnejši, učinkovitejši javni sektor). 
Dokument podaja priporočila/usmeritve na naslednjih štirih področjih (The Vision of 
the Design2020 Committee, 2011):

1. Oblikovanje kot gonilo inovacij (angl. design-driven innovation).

2. Oblikovalske kompetence.

3. Raziskave na področju oblikovanja in izmenjave znanja.

4. Znamčenje danskega oblikovanja (Danish Design DNA).

Dokument predstavlja strokovno podlago za aktivnosti države na področju oblikovalske 
politike in je bil predstavljen danski vladi, vendar ni imel pomembnejšega vpliva na pod-
poro oblikovanju na Danskem.28

Oblikovalske politike od leta 2011 

Leta 2013 je danska vlada naredila načrt za rast kreativnih in oblikovalskih industrij (angl. 
growth plan for the creative and design industries). Obdobje veljavnosti dokumenta je bilo 
2013–2018. 

Pri pripravi dokumenta je sodeloval širok nabor deležnikov. S tem načrtom rasti je želela 
danska vlada v sodelovanju s podjetji in organizacijami iz danskega kreativnega sek-
torja graditi danske prednosti in zlasti spodbuditi rast in zaposlovanje na območjih, kjer 
globalno povpraševanje odpira nove priložnosti za danski kreativni sektor. V dokumentu 
so navedene pobude (iniciative) brez ciljnih skupin, izvajalcev, finančnih sredstev, virov 
sredstev in časovnice. Iz strukture dokumenta je razvidno, da dokument podaja le usme-
ritve, v katero smer naj bi se politika spodbujanja kreativnega sektorja in oblikovanja raz-
vijala, zaradi česar tudi nima kvantitativnih in kvalitativnih ciljev. Tudi ciljne javnosti niso 
natančno določene, saj dokument nagovarja vse deležnike. V njem tudi niso navedena 
razpoložljiva sredstva niti viri sredstev.

Vizija dokumenta je naslednja: Danska kot vodilna sila v kreativnem sektorju, ki se osre-
dinja na trajnostne rešitve in nove digitalne priložnosti. To bo dosegla z naslednjimi inici-
ativami: Svetovna prestolnica oblikovanja (World Design Capital) 2016/2018, kakovostni 
izobraževalni programi in raziskave, spodbude za kreativna digitalna podjetja, uveljavljen 
mednarodni center za urbani razvoj, arhitekturo in oblikovanje na območju pivovarne v 
Kopenhagnu, hitrejši vstop na trg (angl. market maturation), nova partnerstva na podro-
čju oblikovanja, boljši dostop do finančnih sredstev in fokus na razvoju podjetij, zeleni 
prehod in trajnostni materiali. 

Dokument izhaja iz konkurenčnosti naslednjih panog v KKS: arhitekture, oblikovanja, 
mode in avdio-vizualnega sektorja. Dokument tudi opredeli panogo oblikovanje. Sestav-
ljajo jo podjetja, ki prodajajo oblikovalske storitve drugim podjetjem in organizacijam, na 
primer v zvezi z oblikovanjem izdelkov, industrijskim oblikovanjem, grafičnim oblikova-
njem in notranjim oblikovanjem.

27  

The Confederation of Danish 
Industry, the Danish Chamber 
of Commerce, the Danish Desi-
gn Council, the Danish Design 
Association, Danish Designers, the 
Danish Fashion Institute, Danish 
Fashion and Textile, the Danish Desi-
gn Centre, the Danish Agency for 
Science, Technology, and Innovation, 
the Danish Ministry of Educati-
on, the Danish Design School.
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Intervju s Christino Melan-
der, DDC, 11. 6. 2021.
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Prioritetna področja so naslednja:29

1. Izboljšati poslovne veščine in dostop do financiranja.

2. Pospešiti proces razvoja novih tržno zanimivih kreativnih izdelkov in oblikovalskih 
rešitev.

3. Spodbujati rast v kreativnem sektorju z dobrimi izobraževalnimi programi in kakovo-
stnimi raziskavami.

4. Danska kot mednarodno središče za arhitekturo, modo in oblikovanje.

Prioritetni področji: Izboljšava poslovnih veščin in dostop do financiranja. Pobude bodo 
sprejete na naslednjih področjih:

1. Boljši dostop do financiranja za podjetja v kreativnem sektorju.

2. Ustanavljanje podjetij v kreativnem sektorju s tečaji preverjanja poslovnih načrtov 
in pospeševalnikov.

3. Podpora podjetjem v kreativnem sektorju pri njihovem razvoju. 

4. Sodelovanje s podjetniškim podpornim okoljem pri ustvarjanju pogojev za rast pod-
jetij v kreativnem sektorju na celotnem ozemlju države.

5. Pilotni projekt uvajanja novih poslovnih modelov v podjetjih v kreativnem sektorju.

6. Okrepitev rasti v kreativnem digitalnem sektorju.

7. Raziskovanje vpliva digitalizacije na poslovne modele v panogi film.

8. Kampanja za financiranje kreativnega sektorja s sredstvi EU.

9. Izboljšanje svetovanja pri izvozu in internacionalizaciji kreativnega sektorja. 

Prioritetno področje: Pospešitev procesa razvoja novih tržno zanimivih kreativnih izdel-
kov in oblikovalskih rešitev. Pobude bodo sprejete na naslednjih področjih: 

1. Hitrejše trženje novih kreativnih izdelkov in rešitev, na primer s Skladom za razvoj 
trga, javni sektor pa bi moral podpirati naročanje inovativnih rešitev. 

2. Povečanje povpraševanja v danskem osnovnošolskem in nižjem srednješolskem 
sistemu po digitalnih izobraževalnih izdelkih in s tem spodbujanje njihove uporabe 
in tudi izvoz. 

3. Boljša zaščita in komercialno izkoriščanje pravic intelektualne lastnine. 

4. Pobude za krepitev ponudbe legalnih kreativnih vsebin na internetu. 

Prioritetno področje: Spodbujanje rasti v kreativnem sektorju z dobrimi izobraževalnimi 
programi in kakovostnimi raziskavami. Pobude bodo sprejete na naslednjih področjih: 

1. Krepitev mednarodnega položaja izobraževalnih ustanov na področju likovne 
umetnosti. 

2. Vzpostavitev mrež med tujimi študenti arhitekture in danskimi podjetji. 

3. Izboljšanje pripravljenosti diplomantov za vstop na trg dela in zaposlitev v kreativnem 
sektorju. 

4. Pobude, ki krepijo interdisciplinarne inovacijske spretnosti študentov. 
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5. Povečanje dialoga o prihodnosti trga dela na področju oblikovanja. 

6. Krepitev raziskav in inovacij. 

Leta 2018 je danska vlada ukinila MindLab, saj je politična prioriteta vlade postala digita-
lizacija (disrupcija) javnega sektorja. MindLab je v 16 letih delovanja postal svetovno znan 
laboratorij za javne politike (angl. policy lab) in je bil zgled številnim drugim ustanovljenim 
laboratorijem javnih politik drugje po svetu.30

Leta 2019 je Ministrstvo za industrijo, poslovanje in finančne zadeve sprejelo Načrt rasti 
za ustvarjalne poklice: v ospredju je kreativna Danska. Ustvarjalni poklici vključujejo glas-
bo, arhitekturo, oblikovanje, digitalne igre, film in televizijo, radio, vsebine in aplikacije za 
medijske platforme, animacijo, modo in oblačila, pohištvo, notranje oblikovanje, uprizorit-
vene umetnosti, komunikacijo, oglaševanje in založništvo. Kreativni sektor je pomemben 
izvoznik in ima znaten vpliv v danskem gospodarstvu. Kreativni sektor ima 117.000 redno 
zaposlenih oseb in ustvari skupni promet približno 348 milijard DKK letno (neposredni 
in posredni učinki).

Leta 2019 je bila ustanovljena nevladna organizacija (neprofitno javno-zasebno partner-
stvo) Creative Denmark, ki ustvarja mednarodno zavest o danskem kreativnem sektorju. 
Organizacija zastopa naslednje panoge: glasba, arhitektura, oblikovanje, moda, pripove-
dovanje zgodb, računalniške igre, film, TV, notranja oprema, komunikacija, oglaševanje, 
založništvo in pohištvo.

30  

https://apolitical.co/en/soluti-
on_article/how-denmark-lost-
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Finska
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Uvod

Republika Finska je obmorska nordijska država. Helsinki, glavno mesto Finske, in Tam-
pere sta največji mesti (urbani območji) v celotni državi. Površina Finske znaša 338.400 
kvadratnih kilometrov, država pa je 1. 1. 2021 imela 525.293 prebivalcev. Republika Fin-
ska je parlamentarna demokracija in centralizirana država, ima močno centralno oblast 
in močno lokalno oblast. V tem pogledu je podobna Sloveniji. Leta 2019 je bruto domači 
proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči znašal 111 % povprečja EU-27,31 v 
Sloveniji pa 89 % povprečja EU-27.

Finska je torej nadpovprečno razvita, vendar v zadnjih letih relativno zaostaja za povpre-
čjem EU-27, saj je bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči 
še leta 2011 znašal 118 % povprečja EU-27.

Oblikovanje ima na Finskem že zelo dolgo tradicijo. Prve aktivnosti na področju oblikova-
nja segajo v leto 1875, ko je bila ustanovljena Finska družba za umetnost in oblikovanje 
(Raulik-Murphy Gisele in drugi, 2008). Takrat je bila Finska še del ruskega imperija. Zdru-
ženje je pomagalo ustanoviti obrtno šolo (ki bi postala Univerza za industrijsko umetnost 
in je zdaj del univerze Aalto), pa tudi oblikovalske izdelke, ki se danes hranijo v muzeju 
oblikovanja.32 

Po drugi svetovni vojni je bilo finsko oblikovanje del nacionalne identitete in ena od osnov 
socioekonomskega razvoja. 

Na finsko oblikovanje zelo vplivata narava (sneg, jezera, otoki, mesta) ter mešanica skan-
dinavske in slovanske kulture. Po eni strani Finska že od petdesetih let 20. stoletja poleg 
Švedske in Danske razvija tako imenovano blagovno znamko Scandinavian Design. Zaradi 
tega lahko ljudje finsko oblikovanje delno še vedno povezujejo s splošno družino skandi-
navskega sloga, po drugi strani pa je slovanska kultura s svojimi svetlimi barvami, ostrimi 
kontrasti, cvetnimi vzorci in okraski pustila svoj posebni pečat v finskem oblikovanju. Kljub 
različnim vplivom so Finci razvili lastno oblikovanje, Finish Design.33 Svetovna slava finske-
ga oblikovanja se je rodila med štiridesetimi in šestdesetimi leti prejšnjega stoletja, deloma 
tudi zaradi promocije finskega oblikovanja v tujini. Sloves finskega oblikovanja so okrepile 
mednarodne razstave oblikovanja, kot so milanski trienale in priznani oblikovalci.34

Preboj finskega oblikovanja v mednarodni prostor se je dokončno zgodil na desetem mi-
lanskem trienalu leta 1954, ko je Finska prejela največ nagrad, in sicer celo več, kot jih je 
zbrala na prejšnjem trienalu leta 1951, ko se je prvič prebila na mednarodnih razstavah 
oblikovanja. Petdeseta in šestdeseta leta so postala znana kot zlata doba finskega obli-
kovanja.35 Podobno kot na Danskem je tudi na Finskem na uspeh oblikovanja vplivala 
pozna industrializacija, saj so se ohranila obrtniška znanja. Tako je na Finskem močan 
vpliv umetniške obrti prevladoval do šestdesetih let 20. stoletja. To je bilo obdobje mo-
dernega oblikovanja, ko so nastali nekateri ikonski izdelki, zlasti na področjih pohištva, 
keramike, stekla in tekstila. Izdelki so bili namenjeni premožnim kupcem in so bili predragi 
za običajne potrošnike. Šele v sedemdesetih letih se je začelo krepiti industrijsko obliko-
vanje, vendar je bil proces sorazmerno počasen, saj je bil nabor finskih izvoznih izdelkov 
ozek.36 Z gospodarsko krizo na koncu osemdesetih in začetku devetdesetih (razpad SZ) 
so bile najbolj prizadete tradicionalne panoge, ki so uporabljale oblikovanje (tekstil, pohi-
štvo, steklarstvo, keramika). Gospodarska kriza je vplivala na spremembo javnih politik, 
predvsem z vidika podpore konkurenčnim prednostim finskih podjetij. Tako je postalo 
oblikovanje del prestrukturiranja finskega gospodarstva. Med podjetji je začela izstopati 
elektroindustrija s podjetjem Nokia. 

Finska je eden izmed pionirjev pri razvoju oblikovalske politike od začetka do konca. Poli-
tika vsebuje vse cikle in je bila pripravljena v partnerstvu med podjetji, oblikovalskim sek-
torjem in oblikovalci (Bom, 2008). Tudi oblikovalska politika je pomagala Finski prebroditi 
recesijo, ki se je začela v poznih osemdesetih.37 Oblikovanje je tudi v naslednjih desetletjih 
imelo pomembno vlogo v socioekonomskem razvoju Finske, saj se je vloga oblikovanja po 
letu 1990 še okrepila. Tako je leta 2000 Finska sprejela prvo strategijo oblikovanja Design 
2005!, leta 2013 pa ji je sledila strategija Design Finland.

31 
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Finska je imela v skladu s študijo Nordic Design Resource iz leta 2018 54.985 strokov-
njakov za oblikovanje (angl. design professionals), ti predstavljajo 2,3 % vsega delovno 
aktivnega prebivalstva. Strokovnjaki za oblikovanje so v glavnem zaposleni v IKT, vendar 
tudi v drugih panogah, kot so veleprodaja, strokovne storitve in proizvodnja. Podatki med 
drugim kažejo tudi, da je večina finskih strokovnjakov za oblikovanje v zasebnem sektorju, 
da jih 62 % najdemo v podjetjih z več kot desetimi zaposlenimi, kar 62 % jih ima formalno 
izobrazbo za oblikovanje, 74 % finskih strokovnjakov za oblikovanje pa je zaposlenih za 
polni delovni čas.

Ekosistem

Glavne strokovne institucije na področju oblikovanja 

Center za promocijo umetnosti (The Arts Promotion Centre Finland)

Center za promocijo umetnosti na Finskem (Taike) je nacionalna agencija, ki je odgo-
vorna za financiranje, strokovno pomoč in promocijo umetnosti. Center skupaj s svojimi 
umetniškimi sveti in odbori podeljuje nepovratna sredstva profesionalnim umetnikom 
in skupnostim na področju umetnosti. Taike letno dodeli 40 milijonov evrov subvencij.38 
Eden od svetov je tudi Državni svet za arhitekturo in oblikovanje.

Državni svet za arhitekturo in oblikovanje 
(National Council for Architecture and Design)

Državni svet za arhitekturo in oblikovanje je odgovoren za odločanje o nepovratnih sred-
stvih, subvencijah in nagradah na področju oblikovanja. Je sestavni del Centra za promo-
cijo umetnosti. Svet daje tudi strokovne nasvete na področju arhitekture in oblikovanja. V 
letu 2020 je umetniško podporo prejelo 16 oblikovalcev, od tega dva petletno, tri triletno, 
pet enoletno in šest polletno podporo. V normalnih letih svet letno podeli tudi približno 
280.000 evrov nepovratnih sredstev za oblikovalske projekte. 

Designmuseum

Desigmuseum je mednarodno priznan nacionalni specializirani muzej finskega obliko-
vanja in je star že skoraj 150 let. Muzej oblikovanja raziskuje, zbira, shranjuje in oblikuje 
dokumente, ki jih prikazuje na Finskem in na gostovanjih v tujini. Lociran je v odseku Kaarti 
v osrednjem delu Helsinkov v nekdanji stavbi srednje šole Brobergska Samskolan, kjer 
deluje od leta 1978. V tem predelu mesta je tudi Muzej finske arhitekture. Leta 2002 
se je muzej preimenoval iz Muzeja uporabne umetnosti (finsko Taideteollisuusmuseo) v 
Muzej oblikovanja (finsko Designmuseo), ker je bilo prvotno ime predolgo in zapleteno. 
Muzej ima tudi kavarno in trgovino ter je namenjen razstavi finskega in tujega oblikovanja, 
vključno z industrijskim oblikovanjem, modo in grafičnim oblikovanjem. Muzej vključuje 
stalno razstavo, posvečeno zgodovini finskega oblikovanja od leta 1870 do danes. Stalno 
zbirko muzeja sestavlja več kot 75.000 predmetov, 45.000 risb in 125.000 slik. Muzej 
oblikovanja prireja tudi mednarodne razstave ter objavlja knjige in razstavne kataloge. Na 
domači strani muzeja je na voljo prost dostop do več spletnih razstav o finskem obliko-
vanju, na primer o proizvodnji znamk Arabia Factory in Marimekko, ter o oblikovalcih Kaju 
Francku in Oivi Toikki. Poleg centralne lokacije ima muzej še tri dislocirane enote (Design 
Museum Arabia, Design Museum Iittala in Design Museum Nuutajärvi). Ima tudi trgovino 
in gostinski lokal ter oddaja prostore za organizacijo prireditev. 

Skupni prihodki muzeja so leta 2017 znašali 3.881.670 evrov, medtem ko so prihodki mu-
zeja za arhitekturo znašali 1.929.245 evrov.39
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https://www.taike.fi/en/about-taike.
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Načrtuje se gradnja novega muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Arhitektura in oblikova-
nje sta sestavna dela finske identitete in dve od finskih konkurenčnih prednosti. Trenutne 
stavbe muzeja arhitekture in oblikovanja ne ustrezajo tej resničnosti. Finska si zasluži 
mednarodno privlačen muzej s sodobnim, pogumnim konceptom. Novi muzej bo tem 
potrebam ustregel z edinstvenimi izkušnjami in novimi pogledi na oblikovanje in arhitek-
turo.40 25 marca 2021 je Ministrstvo za izobraževanje in kulturo skupaj z mestom Helsinki 
ustanovilo novo projektno organizacijo za usklajevanje načrtovanja novega muzeja. Novi 
muzej bo združil dva obstoječa muzeja, Muzej finske arhitekture in Muzej oblikovanja. Ko 
bo muzej ustanovljen, bo doma v novi stavbi, zgrajeni v južnem pristanišču Helsinkov, in 
bo sestavni del revitalizacije omenjenega območja. Odločitev za nadaljevanje novega 
muzeja temelji na poglobljenih raziskavah in prvotnem konceptnem načrtu, ki so ga v 
letih 2018 in 2019 pripravili Ministrstvo za izobraževanje in kulturo, mesto Helsinki in oba 
muzeja. V fazi predhodnega načrtovanja je bil oblikovan tudi model upravljanja in financi-
ranja muzeja. Leta 2021 bo ustanovljen temelj novega muzeja arhitekture in oblikovanja 
za upravljanje zbirk sedanjih muzejev. Muzejsko poslovanje bo usklajevala pozneje usta-
novljena družba z omejeno odgovornostjo, ki bo v celoti v lasti fundacije. Država Finska 
in mesto Helsinki naj bi muzejski fundaciji zagotovila enake deleže kapitala. V četrtem 
predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 se je vlada zavezala, da bo novo muzejsko 
fundacijo dokapitalizirala z največ 60 milijoni evrov. Naslednja faza je izdelava celovitega 
načrta, ki bo financerjem omogočil končne odločitve o izvedbi projekta. Ta faza projekta 
naj bi trajala predvidoma do konca leta 2023.41

Ornamo Art and Design Finland

Ornamo Art and Design Finland je strokovna organizacija za oblikovalce na Finskem. Us-
tanovljena je bila leta 1911 in njeni nalogi sta napredek oblikovanja in promocija vloge 
oblikovanja v družbi.42 Ima 2.600 članov, ki so zaposleni v različnih poklicih na področju 
oblikovanja, kot so notranje oblikovanje, industrijsko oblikovanje, oblikovanje pohištva, 
tekstilno in modno oblikovanje, oblikovanje paketov, oblikovanje storitev, digitalno obli-
kovanje, sodobna obrt in umetnost. Med člani prevladujejo zaposleni (50 %), 36 % je 
podjetnikov in samostojnih podjetnikov, umetnikov je 8 % in preostanek predstavljajo 
študentje, brezposelni in upokojenci (5 %). Ornamo nudi osebno pravno svetovanje o 
številnih vprašanjih, vključno s pogodbami, pravicami intelektualne lastnine, zaslužkom 
in razvojem podjetja. Povezuje tudi oblikovalce in naročnike (spletni portal finnishdesi-
gners.fi) ter nudi informacije glede možnosti bivanja v rezidencah ter pridobivanja ne-
povratnih sredstev in drugih virov financiranja. Nudi brezplačne seminarje in nadaljnje 
strokovno izpopolnjevanje ter mreženje, večinoma v finskem jeziku. Mogoče se je prijaviti 
za finančno podporo in bivanje v rezidencah v tujini. Izdaja revijo in tedenske elektronske 
novice, ki nudijo najnovejše informacije o umetnosti in oblikovanju, štipendijah, natečajih 
in prostih delovnih mestih. Članstvo v Ornamu omogoča popust pri nakupovanju, vključno 
z naročninami na revije, ter tudi prodajo in trženje na prireditvah Ornamo Art and Design 
Sale in Ornamo Design Christmas Market. Ornamo tudi zastopa oblikovalce pri reševanju 
težav sektorja (kampanje in lobiranja).

Design Forum Finland 

Design Forum43 je aktivnost Finskega društva za obrt in oblikovanje ter podpira rast 
finskih podjetij in organizacij ter njihovo mednarodno konkurenčnost in uspeh s 
spodbujanjem uporabe oblikovanja, zlasti na strateški ravni. Člani foruma so raz-
lični predstavniki oblikovalskega sektorja – podjetja in organizacije, ki ponujajo in 
uporabljajo storitve oblikovanja. Organizirajo prireditve, usposabljanja, temelječa 
na oblikovalskem razmišljanju, coaching in sodelujejo v mednarodnih dogodkih. De-
sign Forum je član neprofitne organizacije World Design Organization, ki nekaj   manj 
kot polovico letnih sredstev pridobi od Ministrstva za zaposlovanje in gospodarstvo. 
Preostalo financiranje obsega financiranje projektov, različne nepovratne pomoči in 
subvencije ter zbiranje lastnih sredstev.
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Grafia – Združenje oblikovalcev vizualnih komunikacij na Finskem

Grafia44 promovira finske oblikovalce vizualnih komunikacij. Najpogostejši poklic člana je 
grafični oblikovalec, vendar članstvo pokriva celotno področje vizualnih komunikacij in kre-
ativnega oblikovanja. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1933 in ima približno 1.200 čla-
nov. Vodi ga devetčlanski upravni odbor. Grafia svojim članom ponuja strokovno skupnost, 
nasvete in pravno pomoč in je član avtorske organizacije Kopiosto. Od leta 1980 organizira 
natečaj za najboljše finsko kreativno oblikovanje Vuoden Huiput, od leta 2017 organizira tudi 
ustvarjalni festival Huiput ter druge manjše in večje prireditve. Organizira tudi usposablja-
nja. Letno dodeli več kot 100.000 evrov subvencij (vir so nadomestila za avtorske pravice). 
Izdaja revijo Grafia, ki vsebuje pomembne trende v panogi, ter tedensko glasilo za člane. 
Vsako drugo leto podeli nagrado Rudolfa Koivuja v vrednosti 10.000 evrov. Vsako leto objavi 
letni pregled panoge in aktivno promovira oblikovanje. Grafia sodeluje v številnih mednaro-
dnih mrežah, s trienalom ilustracije Mikkeli in mednarodnim trienalom plakatov Lahti.

UXHel

Kot del helsinškega prostora za oblikovanje (designhel.com) je UXHel (prej UXify) helsin-
ška skupnost UX, ki promovira helsinške oblikovalske učne dogodke, organizira srečanja 
izmenjave veščin in učenje drug od drugega ter deluje kot platforma za razpravo o vpraša-
njih oblikovanja in raziskovanja UX. Poleg teh srečanj pomaga pri organizaciji večjih letnih 
prireditev, kot so UXHel Design Weekend, Joint Futures in UXCamp.45

Helsinki Design Lab

Helsinki Design Lab (HDL) je nastal s pobudo Sitre, finskim skladom za inovacije pri po-
speševanju strateškega oblikovanja.46 HDL se je ukvarjal s ponovnim preverjanjem, pre-
mislekom in preoblikovanjem sistemov. Tako je vladnim voditeljem pomagal s strateškim 
oblikovanjem videti »arhitekturo problemov oziroma na izzive gledati s širše perspektive, 
kar omogoča pripravo optimalnih rešitev, ki upoštevajo vse vidike problema. Leta 2013 je 
HDL prenehal obstajati.

Mesto Helsinki 

Helsinki so tehnološka prestolnica. Zaradi težav, ki jih je imela Nokia, so predvsem tehniki 
ustanovili svoja podjetja. V Helsinkih je posledično veliko razvijalcev in oblikovalcev, k 
uporabi tehnologije pa prispeva tudi javni sektor, saj je veliko javnih storitev digitalizira-
nih.47 Mesto je na področju oblikovanja mednarodno priznan pionir; oblikovanje je celo 
postavilo med svoje strateške odločitve. Za Helsinke pomeni oblikovanje pristop k razvo-
ju, osredinjenem na človeka oziroma uporabnika.48

Mesto Helsinki že zadnje desetletje uporablja oblikovalsko razmišljanje in storitveno 
oblikovanje pri razvoju storitev digitalnih rešitev, internih procesov in celotnega okolja 
delovanja mesta. 

Leta 2019 so študentje oddelka za oblikovanje Univerze Aalto izvedli študijo uspešnos-
ti oblikovalskih aktivnosti mestne uprave Helsinki. Rezultati študije kažejo, da je mesto 
Helsinki svetovni pionir na področju uporabe oblikovanja v javnem sektorju in je oblikova-
nje uporabljalo v različnih kontekstih. Mesto je doseglo pomembne uspehe tudi v večjih 
oblikovalskih projektih. Oblikovanje mestu ponuja pomembne priložnosti pri izboljšanju 
razumevanja strank, razvoju notranjih delovnih praks, eksperimentiranju, povečanju 
pluralnosti glasov in blagovni znamki mesta.
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Helsinki Lab

Z vzpostavitvijo platforme Helsinki Lab so oblikovalsko znanje, digitalnost in dialog se-
stavni del razvoja mesta. Laboratorij združuje mestno organizacijo in partnerje za skupno 
delo z namenom ustvarjanja boljšega mesta in novih poslovnih priložnosti. Helsinki Lab 
je eksperimentalna platforma za sodelovanje, ki različne deležnike vključuje v skupne, 
interaktivne projekte. Delovanje laboratorija se razvija vseskozi, njegov cilj pa je razviti 
nove, preizkušene prakse, postopke in storitve. Pristop je usmerjen k uporabniku. Cilj 
vzpostavitve je nadaljnji razvoj Helsinkov z oblikovanjem storitev, prizadevajo pa si, da 
bi bil še bolj funkcionalen, privlačen kraj za življenje in obisk. Helsinki Lab vodi uradnik, 
odgovoren za oblikovanje mesta (angl. City Design Officer).

Chief Design Officer

Mesto Helsinki je leta 2016 uvedlo funkcijo Chief Design Officer. Od leta 2020 to funkcijo 
opravlja Hanna Harris. Mandat je štirileten in je del oddelka za urbano okolje. Naloga je 
krepiti vlogo oblikovanja in arhitekture v razvoj mesta tako z vidika delovanja mesta kot z 
vidika mednarodne konkurenčnosti. 

Design District Helsinki

Design District Helsinki49 povezuje kreativne ljudi v osrčju mesta. Sestavljajo ga naslednji 
deli mest: Punavuori, Kaartinkaupunki, Kamppi in Ullanlinna. V četrti je več kot 200 buti-
kov, ateljejev, muzejev, galerij in kavarn.50

Glavne prireditve in nagrade na področju oblikovanja

Helsinki Design Week 

Helsinški teden oblikovanja je največji festival oblikovanja v nordijskih državah. Več-
disciplinarni festival, ki ga vsako leto organizirajo septembra, predstavlja oblikovanje 
s številnih področij, pa tudi modo, arhitekturo in urbano kulturo. Teden oblikovanja v 
Helsinkih predstavlja nove obraze in trende oblikovanja, mednarodno promocijo obli-
kovanja v sodelovanju z različnimi partnerji in državljanom ponuja forum za sodelovanje 
pri razvoju in razpravi o mestu in njegovi kulturi. Program festivala vsako leto vsebuje 
približno 250 prireditev, namenjenih tako strokovnjakom kot širši javnosti. Glavne prire-
ditve Helsinškega tedna oblikovanja pripravljajo Helsinški teden oblikovanja in njegovi 
glavni partnerji. Program Helsinškega tedna oblikovanja nastaja v sodelovanju z naro-
dnimi in mednarodnimi zainteresiranimi partnerji ter obsežno mrežo za načrtovanje 
prireditev. Festivalski program sestavljajo glavni dogodki, partnerski dogodki, zbrani 
z javnim razpisom, in satelitski dogodki. Glavni dogodki vključujejo glavno razstavo, 
prodajni dogodek na tržnici Design Market, teden otroškega oblikovanja in manjše 
prireditve, skupaj z odprtimi studii, odprtimi saloni, oblikovalsko diplomacijo in nočjo 
PechaKucha. Festival podpira uveljavljene organizacije in začetnike. Program festivala 
poteka v različnih prireditvenih prostorih, ki se širijo po mestu: od muzejev do tržnic, od 
seminarskih dvoran do skrivnih trgovin. Festival tudi aktivno išče nove prostore in na-
čine za raziskovanje mesta. Cilj Helsinškega tedna oblikovanja je biti najpomembnejša 
platforma za oblikovalske aktivnosti na območju Baltika. Glavni tržni kanal Helsinškega 
tedna oblikovanja je revija Helsinki Design Weekly, ki si prizadeva za celoletno komuni-
kacijo z različnimi skupinami zainteresiranih partnerjev.51
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DFF Awards

Nagrade Design Forum Finland so namenjene krepitvi konkurenčnosti podjetij in predsta-
vitvi ter izkazovanju najboljših finskih kompetenc na področju oblikovanja. Kompetenca 
oblikovanja izhaja iz poznavanja uporabnika in je zgrajena na podlagi funkcionalnosti, 
poznavanja materiala in izredno kakovostne strokovne usposobljenosti. Nagrade lahko 
podelijo podjetjem, ki uporabljajo oblikovanje, izkušenim oblikovalcem in perspektivnim 
mladim oblikovalcem, pa tudi vsem, ki promovirajo oblikovanje v družbi.52

Design from Finland

Znak Design from Finland53 je bil predstavljen leta 2011 kot odgovor na ugotovitev, da 
je oblikovanje treba poudariti kot glavni dejavnik uspeha finskih podjetij. Znak finskim 
in tujim potrošnikom predstavlja dokaz finske oblikovalske odličnosti in ga podeljuje 
Združenje za finsko delo (Association for Finish Work). Znak Design from Finland se 
lahko podeli kateremukoli izdelku ali storitvi, zasnovani na Finskem, pod pogojem, da 
je podjetje dokazljivo vlagalo v finsko oblikovanje. Sedež podjetja mora biti na Finskem. 
Izdelek se lahko proizvaja na Finskem ali v tujini. Pravico do uporabe znamke Design 
from Finland podeljuje neodvisni odbor za oblikovanje, in sicer za dobo treh let. Uporaba 
znaka je plačljiva.54 Podjetje mora zaprositi za oceno, vsi prejemniki znaka so v javno 
dostopni bazi podatkov. 

Mladi oblikovalec leta

Nagrada Mladi oblikovalec leta ima namen podpreti mlade oblikovalce. Zmagovalci mora-
jo pokazati kreativno vizijo, usposobljenost, drznost in podjetnost ter vsaj nekaj mednaro-
dne prepoznavnosti. V letih 2018–2022 je nagrada zajemala bivanje na finskem inštitutu 
v Parizu, in sicer naslednjo pomlad po dodelitvi nagrade.

Helsinki‘s World Design Capital leta 2012

Leta 2012 so bili Helsinki svetovna prestolnica oblikovanja skupaj s sosednjimi mesti 
Espoo, Vantaa, Kauniainen in Lahti. V času trajanja naslova je bilo izvedenih 550 pro-
jektov in organiziranih 2.800 prireditev. Program je izvajala mreža 290 organizacij 
na Finskem in v tujini. Skupaj je razstave, prireditve in zgradbe obiskalo 2,5 milijona 
obiskovalcev.55 Fokus je bil na uporabi oblikovanja za izboljšanje mest (naslov: Open 
Helsinki – embedding design in life). Stroški so znašali 17,8 milijona evrov, vendar so 
bili realni stroški večji, saj sta proračun številnih podjetij financirala javni in zasebni 
sektor. Celovita ocena stroškov ni bila nikoli narejena. 

Nosilna strokovna organizacija pri snovanju politik 

Nosilna strokovna/politična organizacija je Ministrstvo za izobraževanje in kulturo. Mi-
nistrstvo je eno izmed 12 ministrstev, ki tvorijo finsko vlado in sodelujejo pri delu vlade z 
načrtovanjem, pripravo in izvajanjem politik v okviru pristojnosti, ki jih ministrstvo ima. 
Ministrstvo pripravlja akte, uredbe in sklepe, pristojno pa je tudi za pripravo zadev, po-
vezanih z uporabo proračunskih sredstev. Odgovorno je za to, da imajo odločevalci na 
razpolago vse potrebne informacije. V skladu s poslovnikom vlade Ministrstvo za izobra-
ževanje in kulturo zajema:56

• dnevno varstvo, izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje,

• umetnost, kulturo, šport in mladinsko delo,

• arhivski, muzejski in javni knjižnični sistem,
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• evangeličansko-luteransko cerkev, pravoslavno cerkev in druge verske skupnosti,

• finančno pomoč študentom in področje avtorskih pravic.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in zaposlovanje ustvarja pogoje za gospodarsko, so-
cialno in ekološko trajnostno rast. V pristojnost ministrstva sodijo naslednja področja: 
industrijska politika, inovacijska in tehnološka politika, internacionalizacija podjetij in 
tehnična varnost, funkcionalnost trgov, spodbujanje konkurence in varstvo potrošnikov, 
vprašanja zaposlovanja in brezposelnosti, pa tudi javne službe za zaposlovanje, vpraša-
nja delovnega okolja, nediskriminacija v delovnem življenju, kolektivna pogajanja in arbi-
traža o industrijskih sporih, spodbujanje regionalnega razvoja in sodelovanje regijskih 
svetov, energetska politika ter nacionalno usklajevanje priprave in izvajanja podnebne 
politike, splošno upravno vodenje centrov za gospodarski razvoj, promet in okolje, inte-
gracija priseljencev in nevojaška služba. 

Spodbujanje oblikovanja je del uporabniško usmerjene inovacijske politike. Uporab-
niški pristop poudarja razmerje med oblikovanjem, inovacijami in konkurenčnostjo, 
pri čemer je oblikovanje mogoče šteti za most med dobaviteljem in uporabnikom. 
Ministrstvo nima definicije oblikovanja, saj pravi, da je ni. Oblikovanje v širšem smislu 
razume kot celovit postopek priprave in izvedbe, ki temelji na potrebah in vrednotah 
uporabnikov, upošteva uporabniško okolje in je v skladu z načelom trajnosti. Obli-
kovanje pomaga pospešiti razvoj izdelkov in storitev, podjetjem pa omogoča bol-
je upoštevati potrebe strank in rezultate raziskav hitreje spremeniti v komercialne 
izdelke.57 Oblikovanje je pomemben oziroma glavni dejavnik konkurenčnosti pod-
jetij in jim omogoča tudi izstopanje od svojih konkurentov. Dobro zasnovani izdelki 
in storitve so privlačnejši in enostavnejši za uporabo. Oblikovanje najbolj vpliva na 
konkurenčnost, ko ga je podjetje že vključilo v svojo strategijo in poslovno kulturo. Z 
vlaganjem v projektno usposobljenost podjetje vlaga tudi v ustvarjanje nematerialne 
vrednosti. Močna oblikovalska usposobljenost se lahko kaže kot estetsko privlačni 
izdelki, enostavne storitve, dobra uporabniška izkušnja ali privlačna blagovna znam-
ka. Vse to v najboljšem primeru pomeni kompetenco oblikovanja. Za podjetja je ob-
likovanje še posebej pomembno kot sredstvo za izboljšanje uporabniške izkušnje. Na 
mednarodnih trgih je treba v središče inovacij postaviti izkušnjo strank. Digitalizacija 
doda poudarek na izkušnjo strank, ustvarja pa tudi nove zahteve in veliko priložnosti 
za uporabo oblikovanja v podjetjih. 

Izobraževalne organizacije na področju oblikovanja 

Finska ima na področju oblikovanja mnogo odličnih izobraževalnih organizacij. Na pod-
lagi mednarodnih ocen so raziskave oblikovanja na Finskem zelo kakovostne. Univerza 
Aalto in Univerza na Laponskem zagotavljata univerzitetno oblikovalsko izobraževanje, 
pomembne pa so tudi univerze uporabnih znanosti (politehnike), kot so Häme University 
of Applied Sciences, Hämeenlinna, Turku University of Applied Sciences, Arts Academy, 
Humak University of Applied Sciences.

Posebej bi omenili Oddelek za oblikovanje na šoli za umetnost, oblikovanje in arhitekturo 
Univerze Aalto. S ciljem nudenja celovitega (večdisciplinarnega) svetovnega poučeva-
nja in raziskovanja je bila ustanovljena Univerza Aalto, in sicer z združenjem Tehnolo-
ške univerze Helsinki (Helsinki University of Technology), Ekonomske fakultete Helsinki 
(Helsinki School of Economics) in Univerze za umetnost in oblikovanje (University of Art 
and Design Helsinki). Osnova njenega delovanja je koncept oblikovalskega mišljenja ali 
design thinking. Nova univerza je začela delovati leta 2010, ko je imela 17.000 študentov in 
4.000 zaposlenih. V letu 2019 je imela več kot 11.000 študentov in skoraj 300 profesorjev. 
Univerza na različnih svetovnih lestvicah dosega odlične rezultate. Še posebej izstopa 
Oddelek za oblikovanje na šoli za umetnost, oblikovanje in arhitekturo Univerze Aalto.58 
Študenti se vpišejo na univerzitetni študij za obdobje treh let. Tisti, ki so uspešni in se 
želijo še naprej izobraževati na področju oblikovanja, lahko izbirajo med magistrskim štu-
dijem na področjih sodelovalnega in industrijskega oblikovanja, sodobnega oblikovanja, 
oblikovanja mode in oblačil, kreativne trajnosti in mednarodnega upravljanja oblikovanja. 
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Po mnenju mnogih strokovnjakov je Univerza Aalto vodilna institucija za oblikovanje v 
severni Evropi in njeno izobraževanje temelji predvsem na praksi ter na osredinjenosti 
na človeku (angl. human-centered design).59 Od junija 2021 ima Univerza Aalto spletno 
stran, namenjeno promociji finskega oblikovanja.60 

Oblikovalci 

Finsko oblikovanje je del skandinavskega oblikovanja. Finska ima skoraj 55.000 strokov-
njakov za oblikovanje, vključno z ljudmi s formalno oblikovalsko izobrazbo in tistimi, ki so 
se izobraževali oziroma so pridobili oblikovalske kompetence.61 Predstavljajo 2,3 % ce-
lotnega delovno aktivnega prebivalstva. Finski strokovnjaki za oblikovanje so v glavnem 
zaposleni v IKT, vendar tudi v drugih panogah, kot so strokovne storitve, proizvodnja in 
veleprodaja. Večina jih je zaposlenih v zasebnem sektorju, 62 % jih je zaposlenih v podje-
tjih z desetimi ali več zaposlenimi, 62 % jih ima formalno izobrazbo za oblikovanje in 61 % 
vseh finskih strokovnjakov za oblikovanje je zaposlenih za polni delovni čas. 

Pregled oblikovalskih politik

Oblikovalske politike do leta 2011

Devetdeseta leta so bila za Finsko desetletje preobrazbe. Gospodarske razmere na za-
četku desetletja so bile zelo slabe, saj se je država znašla v hudi recesiji, za katero so 
bili značilni velika bančna kriza, naraščajoče stopnje brezposelnosti, kopičenje državnih 
dolgov in inflacija. Poleg tega je imel propad Sovjetske zveze na finsko industrijo močan 
negativen vpliv. Finska se je odločila za dolgoročni pristop, saj je želela postati družba 
znanja. Povečala je vlaganja v raziskave in razvoj in kmalu postala ena najbolj konkurenč-
nih držav na svetu. Politika oblikovanja je bila del tega gibanja. Delo se je začelo leta 1996, 
ko je organizacija Sitra (Finski nacionalni sklad za raziskave in razvoj) povabila skupino 
predstavnikov oblikovalske skupnosti, da bi razpravljali o tem, kako bi lahko oblikovanje 
prispevalo k inovacijam ter industrijskemu in gospodarskemu razvoju na Finskem. Tako 
je skupina v letih 1998 in 1999 pripravila dve poročili. Na podlagi analize stanja v finskem 
oblikovanju in številnih razprav je Vlada oziroma Council of State62 leta 2000 potrdil Na-
cionalni akcijski načrt za oblikovanje pod imenom Design 2005! Glavni namen programa 
Design 2005! sta bila izboljšanje nacionalne konkurenčnosti na podlagi razvoja izobra-
ževanja, usposabljanja ter razvoja na področju oblikovanja in vključitev oblikovanja v na-
cionalni inovacijski sistem. Namen programa je bil tudi povezati raziskave na področju 
oblikovanja z raziskovanjem drugih ved.

Pripravljavce je vodila vizija oblikovanja, ki ni le izraz umetnosti in obrti, temveč del finske-
ga inovacijskega sistema. Design 2005! je ustvaril predvsem veliko pozitivnega navduše-
nja in aktivnosti v izobraževanju, industriji, raziskavah in med svetovalci. Oblikovanje lahko 
prispeva k inovacijskemu sistemu z novimi aktivnostmi, novimi projekti in usposabljanjem 
strokovnjakov. Dokument je predstavljal finsko oblikovalsko politiko, osnovni cilji pa so 
bili naslednji:

1. Izboljšanje kakovosti oblikovanja.

2. Uporaba oblikovanja za izboljšanje konkurenčnosti in za delovna mesta.

3. Izboljšanje življenjskega okolja in promocija nacionalne kulture.

V okviru nacionalne oblikovalske politike so bile financirane številne aktivnosti:

• Okrogla miza o oblikovanju: forum izmenjave pogledov na oblikovanje zasebnega in 
javnega sektorja.

• Ustanovitev Centra za inovacije in oblikovanje Designium v okviru Univerze za umet-
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nost in oblikovanje v Helsinkih. Center nudi pomoč (svetovanje) o vseh vidikih ino-
vacij. Storitve so namenjene tako študentom kakor tudi (oblikovalskim) podjetjem.  

• Izvajanje dveh medsebojno usklajenih programov, ki sta imela cilj izboljšati ra-
ven raziskovanja na področju oblikovanja, vključitev oblikovanja v razvoj izdelkov 
ali storitev, vključitev oblikovanja v strategije podjetij in izboljšanje storitev oblik-
ovalskega sektorja. To sta bila: Tekes‘ Industrial Design Technology Programme in 
DESIGN 2005, ki ga je za obdobje 2002–2005 oblikovala in izvajala Tekes,63 fins-
ka agencija za financiranje tehnološkega razvoja in inovacij. To je bil prvi program 
na področju industrijskega oblikovanja, ki ga je izvajal Tekes. Cilji so bili naslednji: 
razvoj standarda raziskav na področju oblikovanja; uporaba oblikovanja pri razvo-
ju izdelkov in poslovnih strategij; razvijanje usposobljenosti oblikovalskih podjetij 
in krepitev njihove operativne dejavnosti. Celotni znesek programa je znašal 21,5 
milijona evrov in v okviru programa so podprli 73 projektov, v katerih je sodelova-
lo okoli sto podjetij. Od tega je bilo 48 »podjetniških« projektov, pri katerih je bil 
poleg razvoja novih izdelkov cilj tudi krepitev oblikovalskih kompetenc v podjetjih. 
Namen programa je bil torej krepitev oblikovalskih kompetenc z izvedbo razvojnih 
projektov. Na začetku so kot ciljno skupino v veliki meri želeli vključiti oblikoval-
ska podjetja, vendar pa se je pozneje ciljalo predvsem na industrijsko oblikovanje, 
zato so bila ciljna skupina predvsem proizvodna podjetja. V odobrenih projektih 
so sodelovala predvsem uveljavljena oblikovalska podjetja, medtem ko je imel 
precejšen del vključenih proizvodnih podjetij že deloma razvite oblikovalske kom-
petence. Pogoji za financiranje so bili partnerstvo v tujini, interdisciplinarnost in 
morda najpomembnejše, pripravljenost na spremembe v celotni proizvodni verigi. 
Od tega je Tekes prispeval 10,3 milijona evrov (okoli 0,9 milijona evrov so znaša-
li administrativni stroški izvedbe), podjetja so prispevala 11,1 milijona evrov. Leta 
2004 se je programu pridružila Finska akademija, ki je v obdobju 2004–2007 izv-
ajala Industrial Design Research Academy‘s Programme v vrednosti dva milijona 
evrov in podprla osem projektov.64 Oba projekta sta se tudi osredinila na razisk-
ovanje vpliva oblikovanja, in sicer program, ki ga je financiral Tekes, na poslovne 
in tehnološke vidike (25 projektov), medtem ko se je program, ki ga je izvajala 
akademija, osredinil na človeške vire (osem projektov). V raziskovalnih projektih 
je sodelovalo okoli sto raziskovalcev in izvedeni projekti so okrepili kompetence 
in prepoznavnost raziskovalnih organizacij. Pomembno je bilo, da sta imela oba 
programa podporo mnenjskih voditeljev (na primer rektor Univerze za umetnost 
in oblikovanje) in združenj (Konfederacija finske industrije). Ocena je bila, da je bil 
program DESIGN 2005, ki ga je izvedel Tekes, uspešen, saj je 80 % sodelujočih 
podjetij izjavilo, da je bilo sodelovanje v programu koristno (na primer dvig prihod-
kov in novih proizvodov, dvig kompetenc).65

Leta 2008 pa je bilo oblikovanje opredeljeno kot sestavni del finskega nacionalnega 
inovacijskega sistema, ki temelji na sistematičnem pristopu k podpori inovativnosti 
na nacionalni ravni. Oblikovanje je pomembno zaradi inovacij, ki jih usmerjajo uporab-
niki in povpraševanje (angl. demand and user-driven innovation) (Kang, 2015). V Fin-
ski nacionalni inovacijski strategiji iz leta 2010 z naslovom Demand and User-driven 
Innovation Policy – Framework (Part I) and Action Plan (Part II) je oblikovanje postalo 
pomemben del inovacijske politike in Finska je v odličnem položaju kot predhodnica 
pri oblikovanju in izvajanju nove politike. Vloga predhodnika pa predstavlja tudi izzive, 
saj je zelo malo političnih modelov ali orodij, ki so že bili preizkušeni drugje. 

Kljub pomenu oblikovanja pa je Finska država, v kateri je bila največja vrzel med poslovni-
mi izdatki za raziskave in razvoj (2,51 %) ter poslovnimi izdatki za oblikovanje (0,21 % BDP). 
Čeprav so naložbe zasebnega sektorja v raziskave in razvoj temelj inovacijske politike, si 
nobena evropska država ni zastavila cilja, koliko bo vložila v oblikovanje, čeprav številne 
analize kažejo, da ima oblikovanje lahko pomemben prispevek h konkurenčnosti.66

V naslednjih letih je Finska, tudi zaradi recesij, zmanjšala sredstva za aplikativne 
projekte (na primer sredstva agencij, kot je Tekes), kar je vzporedno z zatonom Nokie 
prispevalo k slabšim gospodarskim rezultatom. Leta 2017 je OECD naredila oceno 
finske inovacijske politike in navedla številne predloge, vendar v glavnih priporočilih 
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oblikovanje ni nikjer omenjeno.67 Čeprav oblikovanje v finski inovacijski politiki več 
ne igra tako pomembne vloge kot v preteklosti, pa je še vedno del inovacijske politi-
ke, usmerjene na uporabnike, in po obrazložitvi finskega ministrstva za ekonomske 
odnose in zaposlovanje je oblikovanje mogoče opredeliti kot most med dobaviteljem 
in uporabnikom.68

Oblikovalske politike od leta 2011 

Finska podjetja so že konec devetdesetih začela intenzivno uporabljati storitve oblikova-
nja in ustanavljati lastne oddelke. Povečalo se je število diplomantov oblikovanja, kar je 
tudi prispevalo k ugodnim gospodarskim rezultatom države. Kljub vsemu mnogo podjetij 
pri uporabi oblikovanja še vedno ni bilo dovolj naprednih; podjetja so bila osredinjena 
predvsem na oblikovanje proizvodov in premalo na oblikovanje storitev (angl. service 
design), oblikovalska podjetja so bila še vedno preveč orientirana na domači trg, izobra-
ževalne organizacije pa so bile večinoma premalo usmerjene k potrebam gospodarstva 
(Aminoff in drugi, 2010), zato so bile sprejete aktivnosti, ki naj bi spremenile obstoječe 
stanje. Poleg ustanovitve Univerze Aalto in imenovanja Helsinkov za Svetovno prestolni-
co oblikovanja leta 2012 je bil leta 2012 pripravljen program Design Finland. 

Dokument predstavlja odgovor na izzive takratnega časa in ponuja predlog strategije in 
ukrepov, ki bi stanje izboljšali. Program je bil pripravljen za obdobje 2013–2020. Pripravilo 
ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in zaposlovanje v sodelovanju z Ministrstvom za 
izobraževanje in kulturo. V pripravo so bili vključeni predstavniki zasebnega in javnega 
sektorja, organizacij, ki predstavljajo področje oblikovanja, univerz in politehnike, finske-
ga sklada za inovacije Sitra, ministrstva, predstavniki centrov za gospodarski razvoj, pro-
met in okolje, finske agencije za financiranje tehnologije in inovacij (Tekes), medtem ko je 
bil Državni svet za arhitekturo in oblikovanje vključen kot predstavnik stroke. 

Glavni cilj programa Design Finland je izboljšati konkurenčnost Finske z oblikovanjem. 
Oblikovanje je razumljeno kot načrtovanje in izvajanje, ki nastane na podlagi potreb in 
vrednot uporabnika, je celovito in upošteva kontekst uporabe ter se drži načela trajnos-
ti. Oblikovanje je definirano v prilogi dokumenta, in sicer z navajanjem posameznih vrst 
oblikovanja: industrijsko oblikovanje, digitalno oblikovanje, oblikovanje delovnega okolja, 
storitveno oblikovanje, vizualno in komunikacijsko oblikovanje, interaktivno oblikovanje, 
oblikovanje javnih prostorov, obrt in umetnost, oblikovanje skupnosti, znanje v oblikova-
nju, upravljanje oblikovanja. 

Konkurenčnost je v programu opredeljena zelo široko, in sicer kot vsota ekonomskih ele-
mentov in splošnejših dejavnikov, ki prispevajo k blaginji. Program je imel strateške cilje 
do leta 2020 in vseboval je tudi predlog aktivnosti, s katerimi bi dosegli zastavljene cilje. 
Strateški cilji so naslednji:

1. Razumevanje oblikovanja in participativne civilne družbe je zadovoljiva. Kom-
petence, raziskave in usposabljanje so na mednarodno primerljivi visoki ravni in 
prispevajo k blagostanju in konkurenčnosti.

2. Večdisciplinarna kompetenca oblikovanja je okrepila finsko konkurenčnost.

3. Oblikovanje se učinkovito uporablja v hitrorastočih sektorjih.

4. V javnem sektorju se oblikovanje uporablja za razvoj in usmerjanje družbe ter kot 
orodje za spodbujanje blagostanja. 

Strateški cilj 1: Razumevanje oblikovanja in participativne civilne družbe je zadovoljiva. 
Kompetence, raziskave in usposabljanje so na mednarodno primerljivi visoki ravni in 
prispevajo k blagostanju in konkurenčnosti.

Cilj prvega strateškega cilja je krepitev oblikovalskih kompetenc z izobraževanjem in raz-
iskovanjem. Raziskovanje in izobraževanje na področju oblikovanja se razvijata v strate-
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škem in večdisciplinarnem sodelovanju z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami in 
raziskovalnimi inštituti na Finskem in v tujini. Izobraževanje o oblikovanju je vključeno v 
predšolsko vzgojo in vse stopnje šolanja, kar bo povečalo kritično razumevanje in kom-
petence oblikovanja. V prihodnosti bodo državljani, posamezniki različnih poklicev in tisti, 
ki iščejo sprejem v oblikovalsko izobrazbo na politehnikah in univerzah, imeli bistveno ra-
znovrstnejše osnovne spretnosti na področju oblikovanja in njegove uporabe kot danes. 
Predlagane aktivnosti:

• Razumevanje oblikovanja med državljani se spodbuja z dvigom oblikovalske pis-
menosti z zgodnjim izobraževanjem otrok (predšolska vzgoja), organizacijskimi de-
javnostmi in komunikacijo (Finski nacionalni odbor za izobraževanje, oblikovalske 
organizacije, muzeji).

• Izobraževanje o oblikovanju se vključi v osnovno in srednješolsko izobraževanje 
(Finski nacionalni odbor za izobraževanje, izobraževalne institucije). 

• Okrepljeno mednarodno sodelovanje in podpora sodelovanju z vodilnimi mednar-
odnimi izobraževalnimi institucijami in raziskovalnimi inštituti na področju oblik-
ovanja (Ministrstvo za izobraževanje in kulturo, Finska akademija, Tekes, univerze, 
politehnika, organizacija za mednarodno mobilnost in sodelovanje).

• Krepitev poslovnih kompetenc med oblikovalci in spodbujanje praktičnega uspos-
abljanja. Ocenile se bodo potencialne potrebe za dodatna sredstva, namenjena 
praktičnemu usposabljanju tujih študentov (Ministrstvo za izobraževanje in kul-
turo, Finski nacionalni svet, Finska akademija, Organizacija za mednarodno mobil-
nost in sodelovanje (CIMO)).

• Vzpostavitev programa spodbujanja oblikovalskih kompetenc v javnem sektorju 
(Sitra, občine, visokošolske ustanove).

• Priprava ukrepov za dvig deleža izobraževanja s področja oblikovanja v drugih ve-
dah, ocena stroškov tega ukrepa in okrepitev nadaljnjega izobraževanja oblikoval-
cev (Ministrstvo za izobraževanje in kulturo, visokošolske ustanove, izvajalci us-
posabljanj).

• V izobraževanje na področju oblikovanja so vpeljane na uporabnike usmerjene 
metode za spodbujanje odprtih inovacij (visokošolske ustanove, Finski nacionalni 
odbor).

• Raziskave s področja oblikovanja in uporaba rezultatov raziskav v pomembnih hit-
rorastočih panogah (visokošolske ustanove, Finska akademija, Tekes, VTT).

• Programi EU za raziskave in inovacije se bodo uporabili za financiranje raziskave 
in razširjanje rezultatov. Poseben cilj je vzpostaviti inovacijsko skupnost pod Ev-
ropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT) (visokošolske ustanove, Fins-
ka akademija, Tekes, Ministrstvo za šolstvo in kulturo, Ministrstvo za zaposlovan-
je in gospodarstvo).

Strateški cilj 2: Večdisciplinarna kompetenca oblikovanja je okrepila finsko konkurenč-
nost.

Drugi strateški cilj oblikovalskega programa spodbuja dinamiko oblikovalskih ekosiste-
mov za uravnoteženje povpraševanja in ponudbe oblikovalskih kompetenc. Za učinkovit 
oblikovalski ekosistem je pomembno, da so različni akterji močni in da je interakcija med 
njimi uspešna. Zaradi tega se predlaga vzpostavitev mreže finskega oblikovalskega cen-
tra (Finish Design Centre Network) za izboljšanje dinamike, učinkovitosti in vpliva ekosi-
stema. Cilj mreže je tudi zagotoviti, da se aktivnosti, izvedene v letu svetovne prestolnice 
oblikovanja, nadaljujejo. Nadaljnja cilja sta spodbujanje mednarodnega zanimanja za 
finsko oblikovanje in komuniciranje o njem na učinkovitejši, vidnejši način. Finski obliko-
valski center ne bi predstavljal nove organizacije, temveč nov način združevanja trenutno 
razdrobljenih virov.
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Predlagane aktivnosti: 

• Vzpostavitev mreže Finskega oblikovalskega centra, ki spodbuja delovanje finske-
ga oblikovalskega ekosistema (Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, Min-
istrstvo za šolstvo in kulturo, podjetniške in oblikovalske organizacije).

• Prenovljeni svetovalna in razvojna podpora centrov za gospodarski razvoj, promet 
in okolje za podjetja s poudarjanjem pomena oblikovanja za poslovni razvoj srednjih 
in malih podjetij (Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, centri za gospodar-
ski razvoj, promet in okolje). 

• Tekesovo financiranje inovacij je namenjeno razvoju in uporabi oblikovalskih znanj 
kot viru konkurenčnosti in rasti podjetij (Tekes, Ministrstvo za zaposlovanje in 
gospodarstvo).

• Spodbujanje podjetij, ki oblikovanje uporabljajo, k uporabi finančnih instrumentov 
in poslovnih storitev za spodbujanje izvoza in internacionalizacije. Ministrstva in 
njihove agencije zagotavljajo, da te storitve ustrezajo potrebam podjetij (Ministrst-
vo za zaposlovanje in gospodarstvo, finska izvozna agencija Finpro, Ministrstvo za 
šolstvo in kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve). 

• Podporne organizacije posredujejo informacije srednjim in malim podjetjem o izko-
riščanju davčnih spodbud za raziskave in razvoj (Ministrstvo za finance, Ministrstvo 
za zaposlovanje in gospodarstvo).

• Sprejem davčne spodbude za pravice intelektualne lastnine (Ministrstvo za fi-
nance, Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo).

• Izboljšanje kompetenc v zvezi z uporabo in zaščito pravic intelektualne lastnine, 
povezane z oblikovanjem v srednjih in malih podjetjih (centri za gospodarski razvoj, 
promet in okolje).

• Okrepijo se teritorialni večdisciplinarni grozdi oblikovalskih kompetenc, na prim-
er program INKA mestom omogoča, da uporabijo oblikovanje za izboljšanje svoje 
konkurenčnosti (Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, Tekes).

Strateški cilj 3: Oblikovanje se učinkovito uporablja v hitrorastočih sektorjih.

V obdobjih počasne gospodarske rasti imajo države isti problem: kako ustvariti novo 
bogastvo. Zato ni presenetljivo, da skoraj vse države vlagajo v očitne sektorje rasti, 
povezane z nastajajočimi družbenimi izzivi, kot so okolje, energija, biogospodarst-
vo in zdravje. Hkrati je z razvojem rešitev za te izzive doma cilj postaviti temelje za 
mednarodno poslovanje. V teh okoliščinah mora biti majhna država sposobna spre-
jemati neodvisne odločitve, da bo oblikovala verodostojne temelje za rast mednarod-
nega poslovanja. Nove vire konkurenčne prednosti Finske je mogoče najti posebej 
na preseku različnih strokovnih področij.

Predlagane aktivnosti: 

• Kompetenca oblikovanja je vključena v program Cleantech in razvojne projekte za 
nove projekte v zelenem gospodarstvu (Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarst-
vo, Tekes).

• Oblikovanje je vključeno v nacionalno strategijo za biogospodarstvo, krepitev oblik-
ovalskih kompetenc z nacionalnim programom za lesno gradbeništvo (Ministrstvo 
za zaposlovanje in gospodarstvo, Tekes, Univerza Aalto, mesto Espoo).

• Arktično oblikovanje je vključeno v finsko arktično strategijo, kar omogoča krepi-
tev pogojev za oblikovanje grozda kompetenc v arktičnem oblikovanju v povezavi z 
mestom Rovaniemi in univerzo na Laplandiji (Ministrstvo za zunanje zadeve, Minis-
trstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, mesto Rovaniemi).
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• Priložnosti, ki jih nudi oblikovanje na področjih, kot je razvoj uporabniških vmesnikov, 
postavljenih v programih Tekesa, in aktivnostih, ki jih izvaja finski grozd IKT 2015 
(Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo).

Strateški cilj 4: V javnem sektorju se oblikovanje uporablja za razvoj in usmerjanje družbe 
in kot orodje za spodbujanje blagostanja. 

Četrti strateški cilj oblikovalskega programa je spodbujati oblikovalske kompetence 
in uporabo oblikovanja v javnem sektorju. Čeprav je bil finski javni sektor deležen več-
jih reform, je bila njegova izkoriščenost oblikovalskih kompetenc doslej zelo nizka. Za 
javni sektor oblikovanje ponuja orodje za strateško prenovo in razvoj javnih storitev. 
Kot način razmišljanja lahko strateško oblikovanje uporabimo za razvoj rešitev za 
velike družbene izzive, hkrati pa se izognemo strogim sektorskim delitvam, značilnim 
za javni sektor. Strateško oblikovanje se nanaša na uporabo znanih načel oblikovanja 
pri iskanju rešitev za velike družbene izzive, kot so staranje prebivalstva in podnebne 
spremembe. Z oblikovanjem lahko poiščemo nove rešitve, določimo ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti, in ustvarimo splošne funkcionalne rešitve. Dober primer strateškega 
oblikovanja je Sitrina pobuda Helsinki Design Lab, ki je v praksi pokazala uporabo 
strateškega oblikovanja.

Predlagane aktivnosti: 

• Spodbujanje uporabe strateškega oblikovanja pri iskanju rešitev za velike družbene 
izzive (ministrstva, občine).

• Krepitev in uporaba oblikovalskih kompetenc v javnem sektorju z vzpostavitvijo 
podobne enote, kot je MindLab, in nadaljevanje izmenjave na področju oblikovanja 
(ministrstva, občine, Sitra).

• Spodbujanje občin in ministrstev za vključevanje oblikovanja v njihove strategije 
(ministrstva, občine).

• Krepitev dialoga med ministrstvi in oblikovalskimi agencijami (ministrstva, občine).

• Oblikovanje se uporabi pri prenovi javnih storitev, kar bo izboljšalo produktivnost in 
učinkovitost občin (Ministrstvo za finance).

• Spodbujanje eksperimentiranja v javnem sektorju (občine, združenje finskih 
lokalnih in regionalnih oblasti, ministrstva).

• Oblikovalske kompetence in uporaba oblikovanja v javnem sektorju se spodbujajo 
s strukturiranimi skladi EU (Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, centri za 
gospodarski razvoj, promet in okolje).

Vizija dokumenta je bila naslednja: v letu 2020 bo oblikovanje omogočilo dvig blagostanja 
v negotovih časih. Oblikovanje je postalo osnovna kompetenca v zasebnem in javnem 
sektorju. Pri izvajanju vizije ima dobro delujoč oblikovalski ekosistem odločilno vlogo. 
Sestavljajo ga vsi akterji, ki vplivajo na uporabo oblikovanja in so medsebojno povezani: 
izobraževanje, raziskave, organizacije za promocijo oblikovanja, podjetja, ki ponujajo sto-
ritve oblikovanja, spodbude javnega sektorja in povpraševanje podjetij in javnega sektor-
ja po oblikovanju. V oblikovalski ekosistem sodijo tudi poslovni inkubatorji, pospeševalniki 
in lokalni inovacijski grozdi. V funkcionalnem oblikovalskem ekosistemu sta ponudba in 
povpraševanje po kompetenci oblikovanja uravnotežena.

Dokument nima kvantitativnih in/ali kvalitativnih ciljev. Prav tako nima podrobno oprede-
ljenega financiranja. Ciljne javnosti so predvsem naslednje: javni sektor, podjetja, obliko-
valska podjetja. 

V finski strategiji kulturne politike do leta 2025 oblikovanje ni omenjeno. To napeljuje 
na dejstvo, da je pogled na oblikovanje na Finskem povezan z uporabnostjo, in ne s 
kulturno vrednostjo. 



76 PRILOGA – ANALIZA OBLIKOVALSKIH POLITIK V IZBRANIH DRŽAVAH

Estonija
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Uvod

Estonska kulturna identiteta v veliki meri temelji na občutku, da je Estonija del ugro-
finskih ljudstev. Eden od glavnih dejavnikov pri ohranjanju enotne kulturne identitete 
je bil estonski jezik. Pri razvoju oblikovanja v Estoniji sta imeli pomembno vlogo njeni 
nordijski sosedi Finska in Danska, ki sta pomagali razviti zavest o oblikovanju v Esto-
niji. Čeprav se oblikovalci seznanjajo s sodobnimi razvoji in slogi, bodo na oblikoval-
sko identiteto vplivale posebnosti kulturne dediščine in gospodarstva države. Asket, 
usmerjen v osnovne potrebe in funkcije, ter pametna estetika, ki se ne osredinja na 
razkošje, sta bistveni lastnosti estonskega oblikovanja,69 ki pa nima splošno sprejete 
definicije.70

V Estoniji je bilo oblikovanje, podobno kot v skandinavskih državah na začetku 20. 
stoletja, prisotno predvsem v majhnih podjetjih in delavnicah. Po drugi svetovni vojni 
je oblikovanje v vsakodnevnem življenjskem prostoru postalo zelo pomembno, saj je 
Estonija kot »najzahodnejša« republika Sovjetske zveze postala pomemben proizva-
jalec pohištva, stekla, luči in keramike. V Estoniji je izhajala tudi edina revija (Kunst ja 
Kodu) s področja oblikovanja v celotni Sovjetski zvezi.71 Po drugi strani pa je bilo obli-
kovanje predvsem v vlogi funkcije in manj v vlogi videza. Številni umetniki so delali kot 
oblikovalci, saj je bil vpliv države (ideologije) na delo umetnikov (na primer kiparjev) 
veliko močnejši kot na delo oblikovalcev. Postopoma so v industriji materiale, kot so 
les, usnje in kristal, zamenjali cenejši materiali (plastika, kovina, tekstil), kar je tudi 
vplivalo na njihovo oblikovanje. Za estonsko oblikovanje je bila največja inspiracija 
finsko oblikovanje, saj so bili zaradi specifičnih odnosov med Finsko in Sovjetsko 
zvezo finski proizvodi (na primer Iitala, Arabia, Marimekko) prisotni na sovjetskem 
trgu.72 Z osamosvojitvijo smo v Estoniji bili priča razcveta podjetništva in tudi obliko-
vanja (nov estonski dizajn), saj je bila država izpostavljena tržnemu gospodarstvu, 
tako da se je začelo uveljavljati razumevanje oblikovanja kot ustvarjalca sodobnega 
in kakovostnega okolja. 

Ekosistem

Glavne strokovne institucije na področju oblikovanja 

Estonsko združenje oblikovalcev

Estonsko združenje oblikovalcev (EAD) je združenje, ki povezuje in zastopa estonske obli-
kovalce s ciljem podpreti oblikovanje v širšem pomenu koncepta. Organizacija, ustanov-
ljena leta 1989, danes združuje čez sto strokovnjakov za produktno, pohištveno, modno, 
tekstilno in grafično oblikovanje. EAD se osredinja na izboljšanje strokovnih veščin in 
poklicnega znanja oblikovalcev ter se zavzema za pravice svojih članov. Glavni namen 
EAD pa je zagotoviti izredno kakovost poklicnih veščin svojih članov in skladnost z etičnim 
kodeksom. EAD je znan kot promotor ozaveščenosti o oblikovanju. Oblikovanje ni defini-
rano kot videz, temveč kot proces, ki služi kot povezovalni člen med gospodarstvom in 
kulturo, naravo in tehnologijo, poslovanjem in ljudmi. Nevidne naloge oblikovanja so razvoj 
okolja, prijaznega do uporabnika, in zagotavljanje dodatne vrednosti podjetništvu. Hkrati 
ne želijo spodbujati čezmerne proizvodnje nepotrebnih izdelkov, temveč prispevati k iz-
delavi kakovostnih, trajnostnih izdelkov.73 EAD redno organizira izobraževalne seminarje, 
delavnice in tekmovanja ter sodeluje pri delu večjih projektantskih organizacij in je član 
uprav različnih (mednarodnih) organizacij.

EAD je leta 2010 tudi ustanovil Estonsko oblikovalsko hišo (Estonian Design House 
– EDH), ki predstavlja estonsko oblikovanje, od notranjih dodatkov do mode. Cilj je bil 
estonsko oblikovanje narediti vidnejše, oblikovalcem dati možnost prodaje in motiva-
cijo za nove ustvarjalne ideje. EDH deluje kot platforma za estonske oblikovalce, saj 
pomaga pri promociji njihovih izdelkov tako v Estoniji kot v tujini. Je v središču nakupo-
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valnega centra Solaris. EDH je lokacija, ki povezuje oblikovalce z različnih področij in z 
različnimi kompetencami, ponuja rešitve za ideje za izdelke z občutkom za oblikovanje 
storitev in začenja procese razvoja izdelkov, pri čemer se družijo oblikovalci in pod-
jetniki. V galeriji in spletni trgovini Estonian Design House je zastopanih več kot sto 
estonskih oblikovalcev.74

Podobno vlogo ima Tallinn Design House, ki ga najdemo v četrti Rotermann in ponuja 
edinstven izbor estonskega oblikovanja, od mode do pohištva, tako za domačine kot za 
turiste. Trgovina združuje najboljše od lokalnih oblikovalcev – modne kose, nakit, usnjene 
izdelke in oblikovalske izdelke za opremljanje doma, vznemirljiv izbor knjig za ljubitelje 
knjig in umetnosti in še veliko več. Tallinn Design House je prva reprezentativna platfor-
ma, ki oblikovalskim znamkam ponuja celovit pristop in rešitve za uvedbo novih izdel-
kov na trg, njihovo predstavitev, iskanje novih partnerjev in trgovcev. Tu lahko blagovne 
znamke predstavljajo in prodajajo svoje izdelke, organizirajo prireditve in modne revije, 
povabijo goste in strokovnjake ter postanejo resnično vidne zaradi izvozne platforme, ki 
so jo ustvarili. Dobro premišljena predstavitev in notranjost pomagata estonskim bla-
govnim znamkam prinesti najboljše in uspešno posredovati svoje sporočilo lokalnim in 
mednarodnim strankam ter trgovcem na drobno.75

Estonski oblikovalski center

Estonski oblikovalski center (Estonian Design Centre – EDC)  je neprofitna 
organizacija, ki so jo leta 2008 ustanovili Estonska akademija umetnosti, Tehnološka 
univerza v Talinu, Estonski inštitut za oblikovanje in Estonsko združenje oblikovalcev. 
EDC je vodilna institucija pri promociji profesionalnega oblikovanja v Estoniji, saj 
je partner oblikovalcev, podjetnikov, predstavnikov javnega sektorja in oblikovalcev 
politik. Poslanstvo EDC je podpirati izvajanje strateškega oblikovanja v poslovnem in 
javnem sektorju ter negovati inovativno in k sodelovanju usmerjeno okolje za razvoj 
oblikovanja. Cilj EDC je povečati ozaveščenost o oblikovanju in spodbujati uporabo 
oblikovanja kot strateškega orodja za reševanje velikih družbenih izzivov, rast gos-
podarstva, povečanje inovativnosti in izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja. Z 
različnimi podpornimi dejavnostmi EDC spodbuja oblikovanje kot gonilo družbene 
blaginje in gospodarskega razvoja, podpira strokovnost in razvoj kompetenc obliko-
valcev ter z boljšim oblikovanjem pomaga povečati razvoj izdelkov in izvozni potencial 
estonskih podjetij. EDC koordinira mrežo estonskih oblikovalskih agencij (približno 
50 organizacij), med katerimi so agencije komunikacijskega oblikovanja, oblikovanja 
izdelkov, strateškega oblikovanja, oblikovanja storitev, digitalnega oblikovanja (vkl-
jučno z UX/UI, gamifikacijo in drugimi) in krožnega oblikovanja. Eden od ciljev EDC 
je prinesti novo znanje in razvoj v Estonijo, zato izvajajo eksperimente, uvajajo pod-
porne programe, pišejo članke, organizirajo Design Talks in drugo. EDC je usmerjal 
ekipo in koordiniral delovne skupine, ki so pripravile novo estonsko strategijo razvoja 
oblikovanja 2023, trenutno pa koordinira okroglo mizo estonskega izobraževanja o 
oblikovanju.76 V zadnjih letih je EDC osredinjen predvsem na reševanje družbenih 
problemov (na primer krožno gospodarstvo), analiziranje prihodnosti (angl. future 
foresight) in storitveno oblikovanje. Po zgledu Centra danskega oblikovanja sledijo 
pristopu ekosistema, torej skupaj z drugimi partnerji (med njimi so Creative Estonia, 
Estonsko združenje oblikovalcev, Estonska akademija umetnosti, Tehnološka uni-
verza v Talinu in Estonski inštitut za oblikovanje) ustvarjajo ustrezno okolje za razvoj 
panoge oblikovanje in za aktivno vključitev v reševanje družbenih problemov. Čeprav 
je vladni fokus na podpori KKS, in ne na podpori oblikovanja, pa v zadnjih letih podpora 
oblikovanju narašča. Zaradi omejenih sredstev so vsi deležniki v ekosistemu panoge 
oblikovanja spoznali, da lahko največ pozitivnega za panogo oblikovanje naredijo s 
sodelovanjem, ne s tekmovanjem. Letni proračun EDC je 400.000–500.000 evrov. 
25–30 % proračuna je financiranih iz javnih sredstev, preostala finančna sredstva 
pridobijo na trgu (mednarodni projekti, nacionalni projekti, storitve na trgu).77

EDC v sodelovanju z Estonskim združenjem oblikovalcev, ADC*Estonia (Art Directors Club 
Estonia), Estonskim združenjem storitvene industrije in Estonsko akademijo umetno-
sti vsaki dve leti podeljuje estonske nagrade za oblikovanje (Estonian Design Awards). 
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Te nagrajujejo najboljše in najbolj omembe vredne oblikovalce na področjih oblikovanja 
izdelkov, grafičnega oblikovanja, spletnega oblikovanja in oblikovanja storitev. Nagrade 
se podeljujejo za oblikovanje izdelkov, grafično oblikovanje, spletno oblikovanje in obli-
kovanje storitev. Poleg tega so mladi nadarjeni oblikovalci z različnih področij deležni 
ciljnih nagrad (SÄSI in Noor Püss). Nagrade so namenjene vrednotenju, priznavanju in 
spodbujanju dobrega oblikovanja, ki ni le estetsko prijetno, ampak tudi rešuje probleme 
in naredi okolje okoli nas boljše in bolj osredinjeno na človeka, in to na trajnosten način, 
prijazen do okolja.78

Creative Estonia

Creative Estonia je grozd in razvojni center kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), ki 
promovira in razvija kreativni sektor v Estoniji. Ustanovljen je bil leta 2009 in njegove 
glavne dejavnosti so naslednje:79

• Promocija aktivnosti, edinstvenih značilnosti ter gospodarske, družbene in region-
alne vrednosti KKS. 

• Mesto razprav (platforma) za probleme/rešitve KKS. 

• Podpora zagonskim in uveljavljenim podjetjem v sektorju KKS: informacije, 
svetovanja. 

• Podpora razvoju poslovnih veščin v sektorju KKS. 

• Podpiranje internacionalizacije KKS. 

• Graditev narodnih in mednarodnih mrež.

Razlika v delovanju med Estonskim oblikovalskim centrom in centrom Creative Estonia je 
v ciljni skupini (EDC je osredinjen na oblikovanje, Creative Estonia pa na celoten KKS) in 
načinu podpore. Medtem ko je v zadnjih letih EDC bolj usmerjen na reševanje družbenih 
izzivov (še vedno aktivnosti izvaja za oblikovalce in podjetja), pa je fokus centra Creative 
Estonia na podpori podjetjem iz KKS).80

Ekipa za inovacije (Innovatsioonitiim)

Naloga petčlanske ekipe za inovacije je v sodelovanju z ministrstvi in agencijami 
narediti estonske javne storitve prijaznejše do uporabnikov in usmerjene k ljudem. 
Ekipa organizira tudi srečanja inovacijske mreže iKlub in usposabljanja za načrtovan-
je storitev za uradnike javnega sektorja. To počno z inovativnimi programi, ki temeljijo 
na oblikovanju, izobraževanju o oblikovanju storitev in dogodkih v mreži inovacij. Delo 
temelji na sistemu odprtih inovacij in v proces vključujejo tako končne uporabni-
ke kot deležnike iz vseh sektorjev, pri čemer upoštevajo tudi dobre prakse v drugih 
državah. Ekipa je bila ustanovljena junija 2018 na predlog delovne skupine za javni 
sektor in družbene socialne inovacije kot skupne pobude šestih ministrstev. Danes 
je pridruženih vseh 11 estonskih ministrstev. Ekipa je nastajala kot eksperiment, ki 
naj bi trajal tri leta in pol (junij 2018 – december 2021). Nadaljevanje bo odvisno od 
ocene delovanja inovacijske skupine. Ker se je pristop izkazal za zelo uspešnega, se 
bo delo skupine nadaljevalo tudi v letu 2022.81
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Glavne prireditve in nagrade na področju oblikovanja

Tallinn Design Festival

Tallinn Design Festival DISAINIÖÖ (ustanovljen leta 2006) je največji estonski kurirani 
festival oblikovanja, ki zajema celotedenske serije razstav, dogodkov in dejavnosti, ki si 
prizadevajo za promocijo in praznovanje oblikovalske dediščine in sodobne oblikovalske 
scene.82 Letos je bila že 16. izvedba. Eden od ciljev letošnjega festivala je opozoriti na 
vlogo oblikovanja pri reševanju sprememb in kriznih situacij v družbi. V kontekstu pande-
mije je vloga oblikovanja krize pomembnejša kot kadarkoli prej. Pa ne samo v zdravstvu. 
Obstaja veliko globalnih problemov, ki zahtevajo nujno posredovanje: gospodarska kriza, 
globalno segrevanje, energetska kriza, revščina in drugi. Program festivala se osredinja 
na teme kriznega oblikovanja in je sestavljen iz razstav, delavnic in diskusije. Na konferen-
ci so sodelovali strokovnjaki z mednarodnimi kriznimi izkušnjami iz vse Evrope.83

Estonia Design Center Design Market

Estonia Design Center Design Market je postal eden največjih oblikovalskih trgov v regiji 
in je priljubljen dogodek med domačini in turisti.84

Izobraževalne organizacije na področju oblikovanja 

Izobrazbo na področju oblikovanja lahko pridobite na Estonski akademiji za umetnost 
(Estonian Academy of Arts), magistrski programi so na voljo na Tehniški univerzi v Talinu 
(oblikovanje in razvoj izdelkov) in na Visoki šoli Pärnu Univerze v Tartuju (načrtovanje in 
upravljanje storitev). Uporabno visokošolsko izobrazbo je mogoče pridobiti na Visoki šoli 
za umetnost Tartu, Estonski podjetniški univerzi uporabnih znanosti, Visoki šoli Haapsalu 
Univerze v Talinu in ustanovi EuroAcademy. Poklicno izobraževanje je na voljo v regional-
nem izobraževalnem centru Kuressaare in umetniški šoli Tartu. 

Oblikovalci 

V Estoniji nimajo pregleda ali analize o številu oblikovalcev,85 zato so naslednji podatki 
zgolj ocene. 

V Estoniji ima več kot 2.500 oblikovalcev visoko izobrazbo. Več kot polovica jih tudi aktiv-
no deluje na svojem področju. Zelo malo oblikovalcev deluje in-house, narašča pa število 
oblikovalcev, ki delujejo na trgu. To je povezano tudi s prakso estonskih podjetij, ki obli-
kovanje praviloma »kupijo« na trgu (angl. outsourcing). Največ priložnosti za delo imajo 
grafični oblikovalci. Obstaja približno 70 podjetij, ki izvažajo oblikovalske izdelke in sto-
ritve ter tako delujejo na mednarodnem trgu. Oblikovalci tudi sodelujejo s podjetji v IKT, 
saj je Estonija tudi mednarodno poznana po naklonjenosti inovacijam in obsežni uporabi 
informacijskih tehnologij, med katerimi so internetno bančništvo in m-plačila (mobilna 
plačila, m-parkiranje), e-parlament, e-volitve, e-davki in digitalna osebna izkaznica. Pod-
jetja, kot so Skype, Playtech, Transferwise in Fits Me, so postala znana po vsem svetu.86

Sodobni estonski dizajn je vsestranski. Zagotavlja prizorišče večjim projektantskim bi-
rojem, ki nudijo kompleksne storitve, pa tudi posameznikom ali skupku dveh oseb z ozko 
specializacijo.87

Nosilna strokovna organizacija pri snovanju politik 

Do leta 2013 je bilo področje oblikovanja in spodbujanja KKS odgovornost Ministrstva za 
gospodarstvo (Ministry of Economic Affairs and Communications). Z letom 2014 se je 
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pristojnost prenesla na Ministrstvo za kulturo, ki je tako pristojno za področje oblikovanja 
in tudi celotno področje spodbujanja KKS. Razlog za prenos odgovornosti za spodbujanje 
KKS po eno ministrstvo je v pomenu sredstev EU za spodbujanje razvoja v Estoniji in tako 
je lažje spodbujati KKS, če je za ves sektor primarno odgovorno le eno ministrstvo.88

Pregled oblikovalskih politik

Razvoj oblikovanja v Estoniji temelji predvsem na aktivnostih države. Država je v zadnjih 
20 letih pripravila različne strateške dokumente, ki so bili pomembni predvsem zaradi po-
trjevanja pomena oblikovanja za gospodarstvo in družbo kot celoto. Strateški dokumenti 
so se v večini primerov zelo omejeno izvajali in tudi niso bili evalvirani.89

Leta 2001 je estonsko Ministrstvo za gospodarstvo in komunikacije (Ministry of Econo-
mic Affairs and Communications) določilo delovno skupino, da bi ustvarila oblikovalsko 
politiko, primerno za Estonijo. Tako so naročili analizo oblikovanja v Estoniji z naslovom 
Priprava strokovnih podlag za pripravo estonske oblikovalske politike (angl. Establishing 
the basis for the elaboration of the Estonian design policy measures), ki je bila narejena 
leta 2003. Analizo, ki vsebuje predlog estonske oblikovalske politike in njeno sedemletno 
vizijo, je pripravil danski Mollerup Designlab. Temeljna hipoteza je bila, da je dobro obli-
kovanje močan konkurenčni dejavnik, saj je oblikovanje v celotnih proizvodnih stroških 
sorazmerno majhen strošek, vendar je najpomembnejše v smislu vpliva na trg. Pred-
log estonske oblikovalske politike temelji na treh raziskovalnih študijah, ki obravnavajo 
estonsko ponudbo oblikovanja, estonsko povpraševanje po oblikovanju in oblikovalske 
politike v številnih primerljivih državah.90

Na podlagi študije je ministrstvo za gospodarstvo leta 2003 pripravilo dokument z nas-
lovom Estonija: oblikovalska dežela? Predlogi za promocijo oblikovanja v Estoniji, v kate-
rem so bili zapisani konkretni predlogi za razvoj področja oblikovanja in priporočila za 
ustanovitev estonskega informacijskega centra za oblikovanje kot osrednje ustanove za 
izvajanje oblikovalske politike. Že na začetku je izvajanje predlogov, ki jih je sprejela vlada, 
naletelo na težavo, na nasprotovanja glede financiranja, in predlogi o »oblikovalski deželi« 
so bili na državni ravni umaknjeni.91

Leta 2004 je javna agencija Enterprise Estonia92 ustanovila oblikovalsko-inovacijski cen-
ter (Design Innovation Centre), ki je bil lociran na Akademiji za umetnost. Ustanovitev 
Centra je bila podprta s programom SPINNO 2004–2006 Enterprise Estonia (s 448.000 
evri javne podpore).93

Leto oblikovanja je bilo niz dogodkov, ki predstavljajo oblikovanje. Trajalo je od 14. sep-
tembra 2006 do 6. novembra 2007. Organizirala sta ga oblikovalsko-inovacijski center 
Estonske akademije umetnosti v sodelovanju z Estonskim muzejem uporabne umetno-
sti in oblikovanja ter Estonsko združenje oblikovalcev. Z letom oblikovanja so praznovali 
40letnico oblikovalskega izobraževanja v Estoniji. V letu oblikovanja je bilo organiziranih 
veliko prireditev, med drugim tudi predavanja tujih in domačih predavateljev. Na zaključni 
prireditvi leta oblikovanja na Estonski akademiji umetnosti je bilo podpisano pismo o na-
meri ustanovitve Estonskega oblikovalskega centra,94 ki je bil nato ustanovljen leta 2008.

Zaradi zadržkov glede uvedbe nacionalne oblikovalske politike je Estonija oblikovanje 
podpirala le posredno. Podpora oblikovanju je bila del razvojno-raziskovalne dejavnosti 
in inovacijske politike, saj so stroški oblikovanja postali upravičeni strošek podpore ra-
zvojno-raziskovalne dejavnosti (Cunningham, 2008).

Leta 2012 je bil kot del politike spodbujanja podjetništva, ki temelji na strateškem doku-
mentu Estonian Enterprise Policy 2007–2013, pripravljen dokument National Action Plan 
for Design 2012–2013. Akcijski načrt je prvi nacionalni strateški dokument na področju 
oblikovanja in je bil pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, javno agencijo 
Enterprise Estonia, Ministrstvom za gospodarstvo, Estonskim oblikovalskim centrom ter 
Estonskim združenjem oblikovalcev in kreativnih inkubatorjev (Design Policy in Action 
Workshop, 2016). S tem dokumentom je tudi Estonija dobila nacionalno oblikovalsko po-
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litiko. V skladu z Akcijskim načrtom je oblikovanje ena najboljših priložnosti za izboljšanje 
konkurenčne prednosti med konkurenčnimi podjetji ali celo mednarodno. Cilja akcijskega 
načrta sta bila povečati uporabo oblikovanja med podjetji in spodbujati razvoj oblikova-
nja kot pomembne panoge kreativnih industrij. Pod vodstvom in v sodelovanju različnih 
ministrstev in organizacij so se izvajale aktivnosti za povečanje ozaveščenosti, znanja in 
veščin oblikovanja, načrt je podpiral razvoj projektantskih birojev in povečanje njihovega 
izvoza ter spodbujal kakovost oblikovalskega izobraževanja.95 Predlagani ukrepi so imeli 
naslednje cilje:

1. Izboljšanje kakovosti, konkurenčnosti in povpraševanja po estonskih izdelkih in sto-
ritvah na svetovnem trgu.

2. Razvoj oblikovalskih podjetij.

3. Rast zanesljivosti in kakovosti podpornih sistemov na področju oblikovanja.

4. Izboljšanje blaginje državljanov z izdelki in storitvami, prijaznejšimi do uporabnikov 
in prilagojenimi zanje.  

Akcijski načrt je bil pomemben, saj je potrdil pomen oblikovanja kot orodje za inovativnost, 
rast in konkurenčnost podjetij, odločevalcev in družbe na splošno. Najpomembnejši izve-
den ukrep je bil pilotni program z imenom Design Bulldozer, ki se osredinja na upravljanje 
oblikovanja v podjetju v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom. Ta se je posvetoval s 
podjetjem, ocenil možnosti za oblikovalske aktivnosti in nudil pomoč pri najemanju obli-
kovalca za razvoj izdelka ali storitve. Ključ do uspeha programa je pripravljenost podjetja, 
da s svojimi sredstvi, tako finančnimi kot kadrovskimi, opazi dobre ideje in jih uresniči.96 
V obdobju 2012–2014 je bilo v program vključenih deset podjetij in celoten strošek pro-
grama je bil 410.000 evrov (Gulari in drugi, 2017). Program je financirala javna agencija 
Enterprise Estonia iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Ta akcijski načrt (za leti 2012 in 2013) je prva faza politike državne podpore, ki je usmer-
jena v razvoj načrtovanja uporabe, namen načrta pa sta vzpostavitev sodelovanja med 
izvajalci načrta in začetek realizacije aktivnosti. Nadaljnji razvoj in izvajanje politike pod-
pore oblikovanju naj bi se nadaljevala v finančni perspektivi 2014–2020, vendar je leta 
2014 panoga oblikovanje prešla v pristojnost Ministrstva za kulturo in postala del kul-
turne politike. To bistveno spremeni pogled na prihodnjo politiko oblikovanja, upravičen-
ce in pričakovane rezultate (Design Policy in Action Workshop, 2016). Od leta 2014 je 
bilo spodbujanje oblikovanja del razvoja kulturnega in kreativnega sektorja, ki temelji na 
estonski strategiji za rast podjetništva 2014–2020, najpomembnejšem strateškem do-
kumentu države za spodbujanje gospodarskega razvoja v obdobju 2014–2020. Strate-
gija se osredinja na tri glavne izzive za povečanje blaginje Estonije: povečanje produktiv-
nosti, spodbujanje podjetništva in spodbujanje inovacij. Na podlagi analize KKI v Estoniji 
(nizka izvozna intenzivnost, omejeno sodelovanje med KKI in drugimi sektorji, neustrezna 
podporna infrastruktura) so bili oblikovani naslednji ukrepi:97

1. Podpora inkubatorjem, podjetniškim pospeševalnikom in razvojnim centrom za KKS.

2. Povečanje izvozne zmogljivosti KKS.

3. Uvedba skupnih razvojnih projektov KKS in industrij v drugih sektorjih.

4. Razvoj infrastrukture in tehnoloških zmogljivosti KKS.

5. Krepitev zavedanja o kreativni ekonomiji ter razvoj znanja in veščin.

Podpora oblikovanju se je z izvedbo projekta Design Bulldozer zelo osredinila na pod-
poro podjetjem. Fokus oblikovalske politike je bil posledično na podjetjih, medtem ko 
panoga oblikovanje ni bila predmet javne podpore. Da bi to nesorazmerje odpravili, je 
Estonski oblikovalski center začel iniciativo priprave razvojne strategije za panogo obli-
kovanje za obdobje 2017–2022 (Design Policy in Action Workshop, 2016), vendar je bilo 
to iniciativa panoge, in ne odločitev estonske vlade (Design Policy in Action Workshop 
– Estonia presentation, 2016). 
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Estonski oblikovalski center v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, razvojnim centrom 
Creative Estonia, Estonsko gospodarsko zbornico in deležniki oblikovalskega ekosistema 
trenutno pripravlja Estonski načrt razvoja oblikovanja, ki pa je še v delovni fazi.98
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Avstrija
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Uvod

Avstrijsko oblikovanje ima že dolgo zgodovino. Avstrija je bila del avstro-ogrske mo-
narhije in kljub relativni industrijski zaostalosti je bila pomemben del Evrope. Konec 
19. stoletja je masovna industrijska proizvodnja v Evropi omogočila proizvodnjo rela-
tivno poceni izdelkov, ki pa so vsaj v Avstriji temeljili predvsem na obrtniških znanjih. 
V Avstriji se je resnično zavedanje o novih proizvodnih metodah začelo s kritičnim 
pristopom različnih intelektualnih skupin, kot sta Wiener Werkstätte in avstrijski We-
rkbund, ki sta se osredinili na delo z novimi materiali in tehnikami. S temi skupinami 
se je začelo oblikovanje v Avstriji. Po prvi svetovni vojni je z razpadom monarhije 
Avstrija ostala brez industrije in virov surovin.99 Med vojnama, posebej pa po drugi 
svetovni vojni smo priča razvoju oblikovalske kulture, ki temelji tudi na potencialu 
avstrijskih izumiteljev, fenomenu polindustrijske proizvodnje in inovativnih oblikoval-
skih rešitvah, ki jih je razvila avstrijska športna industrija.100 Na splošno je avstrijsko 
oblikovanje podcenjeno, tako v Avstriji kot v mednarodnih krogih.101

Sektor oblikovanje in kreativne storitve vključuje podsektorje (panoge) oblikovanje, 
arhitektura in oglaševanje, zato je pogosto izraz design uporabljen tudi za arhitek-
turo.102 

V skladu z Osmim poročilom o kreativnih industrijah v Avstriji (angl. The 8th Re-
port on Austrian Creative Industries) iz leta 2018 je oblikovanje v letu 2016 v pri-
merjavi z drugimi panogami kreativnih industrij med najmanjšimi, tako z vidika števila 
podjetij, števila zaposlenih, celotnih prihodkov, kakor tudi z vidika dodane vrednos-
ti.103 V Avstriji je zato spodbujanje oblikovanja del strategije spodbujanja kreativnih 
industrij (Kreativwirtschaftsstrategie Österreich) in Avstrija nima nacionalne obli-
kovalske strategije (European Design Report 2.0, 2018).  

Poleg nacionalnih je treba omeniti tudi regionalne programe/organizacije spodbujanja 
kreativnega sektorja (na primer v Zgornji Avstriji (Creative Region) in avstrijski Štajerski 
(Creative Industries Styria)) in ukrepov v posameznih mestih (na primer na Dunaju in v 
Celovcu). Navedli bi še Gradec, ki ima od leta 2011 naziv Unescovo mesto oblikovanja. 
Poleg spodbujanja kreativnega sektorja (Creative Styria) se mesto Gradec propagira tudi 
z arhitekturo, in ne le zgolj z oblikovanjem. Tako naslov City of Design odraža aktiven od-
nos in izražanje urbane kulture, ki se osredinja na zavestno oblikovanje mestnega okolja 
kot osrednjo vrednoto. V Gradcu je to mogoče opaziti v spektakularni arhitekturi zadnjih 
let – k njej prištevamo Kunsthaus, Murinsel, MUMUTH, botanične vrtove, MP09, univer-
zitetne zgradbe in še veliko drugih. Izkazuje predvsem ogromen potencial v zelo različnih 
disciplinah.104

Ekosistem

Glavne strokovne institucije na področju oblikovanja 

Designaustria

Designaustria (DA) je avstrijsko oblikovalsko poklicno združenje, ustanovljeno leta 1927. 
Je tretja najstarejša oblikovalska organizacija v Evropi. Narodno in mednarodno zasto-
pa avstrijske oblikovalce, s čimer želi poudariti njihove dosežke. Ozavešča o izdelkih in 
storitvah, zasnovanih v Avstriji, in tako prispeva h krepitvi Avstrije kot gospodarske in 
industrijske lokacije. Designaustria kot platforma spodbuja razpravo in odpira nove mož-
nosti za oblikovalce. Ponuja prenos znanja in zastopanje interesov za svoje člane. Ima 
več kot 1.400 članov, organiziranih v različnih panogah in strokovnih skupinah. Njeni člani 
se ukvarjajo z vsemi oblikami oblikovanja, od grafičnega oblikovanja, komunikacijskega 
oblikovanja, tipografije, oblikovanja interakcij, oblikovanja izdelkov, oblikovanja razstav, 
oblikovanja storitev do oblikovalskih raziskav in ilustracij. Cilji organizacije Designaustria 
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so zagotavljanje kakovosti, ozaveščanje, profesionalizacija in sledenje standardom po-
klicne etike in prakse v oblikovalski industriji.105 Designaustria svojim članom in strankam 
nudi svetovanje o pravnih in gospodarskih vprašanjih, svetovanje pri zagonu podjetij, 
tekmovanjih in razpisih ter koledar dogodkov. Izdaja publikacije in vsaki dve leti na podro-
čju grafičnega oblikovanja in ilustracije podeljuje nagrado Joseph Binder. Vsaki dve leti 
podeljuje tudi državne nagrade za oblikovanje (tri nagrade), ena med njimi je nagrada za 
arhitekturo, in nagrado Romulus Candea za najboljšo neizdano otroško ilustrirano knjigo. 
Financira se iz tržne dejavnosti (članarine, storitve na trgu).

Od leta 2006 ima Designaustria sedež na Designforumu Wien, ki je razstavna, mrežna 
platforma za oblikovalce in tiste, ki jih oblikovanje zanima. Designforum Wien je lociran 
na območju MuseumsQuartier. Z delom za odnose z javnostmi, prenosom znanja in raz-
ličnimi prireditvami si Designaustria prizadeva stopiti v stik z oblikovalci in podjetji, s či-
mer spodbuja širšo zavest o oblikovanju in opozarja na njegove koristi za celotno družbo 
in nacionalno gospodarstvo. Po zaslugi ustanovitve institucij Designforum Vorarlberg 
(2008), Designforum Steiermark (2010) in WEI SRAUM Designforum Tirol (2016) se 
Designforum Wien lahko zanese na močne partnerje v zveznih deželah. Te institucije, ki 
združujejo moči, dosledno izvajajo svoj program, združujejo oblikovanje in gospodarstvo 
ter dajo svoje znanje in izkušnje na voljo širokemu občinstvu. Tako Designforum Wien 
izvaja številne naloge, ki jih izvajajo oblikovalski centri.

Izobraževalne organizacije na področju oblikovanja 

Na področju oblikovanja v Avstriji deluje znatno število izobraževalnih organizacij. 
Poudarili bi naslednje:106

• University of Applied Arts Vienna.

• University of Art and Design Linz.

• FH Joanneum – University of Applied Sciences.

• Salzburg University of Applied Sciences.

• New Design University (NDU).

• University College of Teacher Education Vienna.

Oblikovalci 

V Avstriji je leta 2018 delalo 31.300 oblikovalcev, od tega je bilo 11.000 oblikovalcev sa-
mozaposlenih in 20.200 oblikovalcev zaposlenih (European Design Report 2.0, 2018). 

V panogi oblikovanje naj bi leta 2016 delovalo 1.967 podjetij, ki so zaposlovala 3.632 oseb, 
ustvarila 284 milijonov evrov prihodkov in 137 milijonov dodane vrednosti:107

Najpomembnejše prireditve

Najpomembnejša prireditev (festival) v Avstriji na področju oblikovanja je VIENNA DESI-
GN WEEK. V središču festivala je predstavitev avstrijskega oblikovanja: produktno, pohi-
štveno in industrijsko oblikovanje, arhitektura, grafično in družbeno (angl. social) obliko-
vanje ter eksperimentalni in digitalni pristopi. Festival je mednaroden in povezuje lokalni 
potencial z mednarodnim okoljem. Poleg festivalskih formatov, kot so Passionswege, 
Stadtarbeit, GAME+GRAFIK – LABOR, Debut in Urban Food & Design, se VIENNA DESIGN 
WEEK osredinja na aktualne teme. Pomemben dodatek festivalskemu programu so pri-
spevki številnih programskih partnerjev:108 
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Nosilna strokovna organizacija pri snovanju politik 

V Avstriji pogosto ločujejo med umetnostjo (angl. high fine art) in uporabno umetnostjo 
(angl. applied art), ki ima povezavo z vsakdanjim življenjem (Thun-Hohenstein, 2018). 
Temu primerna je tudi groba delitev pristojnosti med ministrstvi. Tako je za področje 
umetnosti pristojno Zvezno ministrstvo za umetnost, kulturo, državno službo in šport 
(Federal Ministry for Arts, Culture, Civil Service and Sport),109 medtem ko je za področje 
uporabne umetnosti (vključno s kreativnimi industrijami) odgovorno Zvezno ministrstvo 
za digitalne in gospodarske zadeve (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs), ki 
je tako pristojno tudi za področje kulturne dediščine.110

Pregled oblikovalskih politik

V Avstriji sta oblikovanje in kreativnost omenjena v narodnih in regionalnih strateških do-
kumentih, vendar Avstrija nima nacionalne oblikovalske politike (European Design Report 
2.0, 2018). 

V Avstriji obstaja pristransko dojemanje besede design zaradi njene konotacije v nem-
ščini, saj izraz oblikovanje uporabljajo zelo ozko: grafično oblikovanje, produktno obliko-
vanje, modno oblikovanje. To dokazuje majhno število vladnih programov, ki podpirajo 
oblikovanje in v veliki meri obravnavajo kreativni sektor kot upravičenca za javno pod-
poro. Avstrijski pristop financiranja je tradicionalen in se osredinja na spodbujanje ra-
zvojno-raziskovalne dejavnosti v industriji in ustvarjanje inovativnih izdelkov ali storitev. 
Da bi oblikovanje postalo pomembnejše, je treba ustvariti novo zavest o tem, kakšna 
je vrednost oblikovanja, saj to obsega več kot le oblikovanje izdelkov in modo (Mortati 
in Maffei, 2018). 
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Nizozemska
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Uvod

Po besedah Rite van Hattum (2010), namestnice direktorja v združenju nizozemskih obliko-
valcev (BNO), je bila Nizozemska do osemdesetih let 20. stoletja znana predvsem po svo-
jem grafičnem oblikovanju. Od osemdesetih let pa je z vrhunskimi industrijskimi oblikovalci, 
kot je bil Benno Premsela, nizozemsko oblikovanje dobesedno poletelo. Že konec desetletja 
se je začelo govoriti o znamki Dutch Design, pod okriljem katere srečamo mednarodno 
nagrajene in v svoji avtorski noti zelo prepoznavne zvezdniške oblikovalce, kot so Jurgen 
Bey, Richard Hutten, Hella Jongerius, Marcel Wanders in pozneje še Maarten Baas. Moč 
nizozemskega oblikovanja so še dodatno krepili oblikovalski biroji in kolektivi, kot sta Droog 
in Moooi. Vsi so svoj mednarodni ugled utrjevali z redno prisotnostjo na milanskem pohi-
štvenem sejmu Salone Del Mobile in številnih drugih mednarodnih prireditvah. Ob tem van 
Hattum še navaja, da k znamki Dutch Design Nizozemci prištevajo tudi modne oblikovalce 
(Viktor&Rolf) in arhitekte (OMA).111

Takšen vzpon van Hattum po eni strani pripisuje veliki dostopnosti in izredni kakovosti izo-
braževanja na področju oblikovanja, po drugi strani pa tudi kakovostnim projektom in kako-
vostnim naročnikom. Ali kot je to opisal John Thackara, ki je v devetdesetih letih 20. stoletja 
vodil nizozemski Inštitut za oblikovanje: »Nizozemska je verjetno najbolj inteligenten trg za 
oblikovanje na svetu. Sofisticirane stranke iz javnega in zasebnega sektorja znajo naro-
čiti in upravljati oblikovanje. Večina mestnih in vladnih agencij ima sprejete politike javnih 
naročil, ki jim omogočajo, da na natečajih izbirajo najboljše oblikovanje, ne pa najcenejših 
predlogov« (Thackara, 2003).

Veliko moč oblikovanja na Nizozemskem gradi že omenjeno visokošolsko izobraževanje. 
Prvi študij industrijskega oblikovanja so pred več kot 50 leti na Nizozemskem ponudili na 
Tehnični univerzi v Delftu (TU Delft), med trenutno mednarodno najodmevnejše šole pa 
sodi Akademija za oblikovanje v Eindhovnu (Design Academy Eindhoven), saj tvori izho-
diščno točko za številne prepoznavne, uspešne oblikovalce.112

Zadnji dve desetletji se trend razvoja oblikovanja preusmerja v regenerativno oblikovanje 
in strateško svetovanje, v razvijanje tesno prepletenega oblikovanja izdelkov s storitvijo ter 
v razvoj politik. Oblikovanje je v družbi prepoznano kot sredstvo drugačnega pristopanja k 
problemom ob hkratni zmožnosti uresničevanja rešitev za prepoznane probleme.

Ekosistem

Glavni strokovni instituciji na področju oblikovanja

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Organiziranost: članska zasebna organizacija 
Sedež: Amsterdam 
Financiranje: članarina 
Ustanovitev: 1904

Združenje nizozemskih oblikovalcev (BNO)113 zastopa več kot 2.500 samostojnih obliko-
valcev in 150 oblikovalskih agencij ter birojev in oddelkov za oblikovanje po različnih pod-
jetjih (vse skupaj 6.700 oblikovalcev). V združenju radi poudarijo, da so združenje pred 
več kot stotimi leti ustanovili nizozemski oblikovalci za oblikovalce. Danes so največja 
skupnost oblikovalcev in oblikovalskih agencij na Nizozemskem.

Poleg nudenja podpore in promocije oblikovanja v tujini in doma (na več kot 40 regijskih 
prireditvah) nastopajo tudi kot lobisti v gospodarstvu (ter drugih sektorjih) in politiki (BNO, 
2019). Svojim članom ponujajo poslovne nasvete in pomoč pri pripravi mednarodnih pogodb. 
S sodelovanjem in podporo nizozemskim oblikovalcem začnejo že v času študija oblikovanja.

111  

https://www.creativehol-
land.com/en/design.

112  

Pomembne nizozemske visoko-
šolske izobraževalne institucije 
na področju oblikovanja so še: 
Royal Academy of Art, Willem 
de Kooning Academy (WdKA), 
Rotterdam University of Applied 
Sciences, Jan Van Eyck Acade-
mie, Gerrit Rietveld Academie in 
Independent School for the City.

113  

http://www.bno.nl.

https://www.creativeholland.com/en/design
https://www.creativeholland.com/en/design
http://www.bno.nl
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Združenje z namenom lobiranja premišljeno in aktivno sodeluje s pomembnimi akterji, kot 
so Federacija nizozemskih kreativnih industrij (Federatie Creatieve Industrie), Pictoright, 
Platform Makers in PACCT (Platforma Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). 
Poleg tega je BNO povezan z organizacijami, kot so Nizozemska zveza malih in srednjih 
podjetij (MKB Nederland), Kunsten ‚92 in BEDA (Bureau of European Design Organisa-
tions).

BNO vsako leto skrbi tudi za spremljanje stanja v stroki. Sledi prihodkom, poslovnim izi-
dom, stanju na trgu, članom in odhodkom. Namen spremljanja stanja je stalen vpogled v 
velikost in pomen oblikovalskega sektorja, hkrati pa oblikovalcem in oblikovalskim agen-
cijam omogoča primerjavo lastnega dela z drugimi. Med drugim so za leto 2019 (van 
Lennep, 2020; BNO, 2021; BNO Branchemonitor, 2021)114 zaznali:

– da so samozaposleni povprečno dosegli letni promet 87.900 evrov,

– da je bil povprečni letni prihodek pri oblikovalcih v agencijah 110.300 evrov za polni 
delovni čas,

– da so glavne dejavnosti (glede na prihodke od prodaje storitev): grafično in digital-
no oblikovanje (52 %); prostorsko oblikovanje in interier, arhitektura (23 %); indus-
trijsko oblikovanje (17 %); storitveno oblikovanje (8 %).

Het Nieuwe Instituut

Organiziranost: nacionalni inštitut za arhitekturo, oblikovanje in digitalno kulturo 
Sedež: Rotterdam 
Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost (vodilni partner), 
VriendenLoterij, TU Delft in Ministrstvo za zunanje zadeve 
Ustanovitev: 2013 (po združitvi organizacij: Nizozemski arhitekturni inštitut, 
Fundacija Premsela – platforma za oblikovanje in modo ter Virtueel Platform)

Het Nieuwe Instituut115 je nizozemski nacionalni inštitut za arhitekturo, oblikovanje in 
digitalno kulturo. Pri svojem delu se osredinja na družbene teme in vprašanja, kot so: 
pomanjkanje stanovanj, nujnost energetskega prehoda k trajnostnim virom, porast ume-
tne inteligence, mobilnost in uporaba javnega prostora. V inštitutu verjamejo, da lahko 
oblikovalci skupaj z arhitekti in digitalnimi ustvarjalci pomembno prispevajo k razvoju 
naštetih tematik.

Inštitut med drugim združuje tudi Muzej za arhitekturo, oblikovanje in digitalno kulturo, 
agencijo, oddelek za raziskovanje in razvoj (skupaj z založništvom), avditorij ter muzejsko 
knjigarno in kavarno. Hkrati je inštitut tudi domicil za nacionalno zbirko nizozemskega 
oblikovanja, arhitekture in urbanističnega načrtovanja ter digitalne kulture. Zbirka je ena 
največjih arhitekturnih in oblikovalskih zbirk na svetu, saj hrani štiri milijone predmetov. 
Poleg ohranjanja, raziskovanja in razstavljanja zbirke nenehno iščejo in na novo osvetlju-
jejo teme, ki so bile v preteklosti spregledane. V zadnjem času se posvečajo raziskovanju 
dela žensk na področjih arhitekture in oblikovanja ter vplivu skvoterjev na urbani razvoj.

114 

Raziskave za BNO opravlja ABF 
Research: https://abfresearch.nl.

115  

https://hetnieuweinstituut.nl/en.

https://abfresearch.nl
https://hetnieuweinstituut.nl/en
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Glavni dogodki in nagrade na področju oblikovanja

Dutch Design Awards (DDA)

DDA116 velja za najpomembnejše priznanje na področju prepoznavanja in nagrajevanja 
odličnega nizozemskega oblikovanja. Nagrajujejo izdelke, ki so zazrti v prihodnost, in tudi 
tiste, ki se posvečajo tradiciji in na ta način pomembno vplivajo na percepcijo sveta o 
kakovostnem nizozemskem oblikovanju. Eden od namenov podeljevanja nagrade je tudi 
želja po vzpostavljanju in negovanju razprave o nizozemskem oblikovanju. Organizatorji 
nagrade posledično nenehno iščejo nove pristope in pri razumevanju oblikovanja podpi-
rajo odprtost in radovednost. DDA sodi k okrilju nizozemske fundacije za oblikovanje in je 
eden od vrhuncev nizozemskega tedna oblikovanja.

Dutch Design Week

Teden nizozemskega oblikovanja117 vsako jesen poteka v Eindhovnu in je največja obliko-
valska prireditev v severni Evropi. Letno razstavijo in predstavijo dela in koncepte več kot 
2.600 oblikovalcev, ki si jih ogleda več kot 355.000 domačih in tujih obiskovalcev.

What Design Can Do (WDCD)

V organizaciji WDCD verjamejo, da lahko oblikovanje in ustvarjalnost spremenita družbo. 
Organizirajo mestne izzive za ustvarjalni sektor. Nagrajenci prejmejo izobraževanje in fi-
nančna sredstva kot spodbudo za nadaljnjo izvedbo ali nadgradnjo nagrajenega projekta.

New Material Award

Nagrado New Material Award118 podeljujejo Stichting DOEN, Fonds Kwadraat in Het Ni-
euwe Instituut. Po besedah organizatorjev trdno verjamejo v potencial umetnikov, obli-
kovalcev in arhitektov. Verjamejo, da prav oni igrajo odločilno vlogo pri spodbujanju in 
sprožanju novega razvoja v družbi in pripravi trajnostnih odzivov na kritična vprašanja, s 
katerimi se spopadamo. Nagrada temelji na nagrajevanju prepleta znanosti, oblikovanja, 
umetnosti in tehnologije, njen namen pa je udeležence spodbuditi k razmišljanju izven 
lastne discipline pri iskanju rešitev za našo skupno prihodnost.

Bio Art & Design Award (BAD Award)

Mednarodna nagrada BAD Award119 je namenjena umetnikom in oblikovalcem, ki so diplo-
mirali v zadnjih petih letih. Iščejo projekte, ki temeljijo na eksperimentalnih področjih bio 
umetnosti in oblikovanja, ter na ta način premikajo meje umetnosti in znanosti.

Nosilne strokovne organizacije pri snovanju politik

Leta 2011 je nizozemska vlada kreativne industrije prepoznala kot enega izmed devetih 
najpomembnejših sektorjev v državi, zato zanjo – pod okriljem Top ekipe za kreativni sek-
tor – sprejemajo posebne politike s ciljem spodbujanja in krepitve sektorja. 

Kreativne industrije podpirajo: Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost (OCW);120 
Ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje vode (IenM);121 Ministrstvo za gospodarske 
zadeve in klimatsko politiko (EZK);122 in tudi (a v manjšem obsegu) Ministrstvo za zunanje 
zadeve (BuZa).123

116  

https://www.dutchde-
signawards.nl/en.

117  

https://ddw.nl.

118  

https://www.newmaterialaward.nl.

119  

https://www.badaward.nl.

120  

https://www.rijksoverheid.nl/
ministeries/ministerie-van-on-
derwijs-cultuur-en-wetenschap.

121  

https://www.rijksoverheid.nl/
ministeries/ministerie-van-in-
frastructuur-en-waterstaat. 
Na ministrstvu se pospešeno 
ukvarjajo tudi s krožnim gospodar-
stvom (https://www.government.
nl/topics/circular-economy) in 
se aktivno usklajujejo s politikami 
Evropskega zelenega dogovora.

122  

https://www.rijksoverheid.nl/
ministeries/ministerie-van-eco-
nomische-zaken-en-klimaat.

123  

https://www.rijksoverheid.
nl/ministeries/ministerie-
-van-buitenlandse-zaken.
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Poleg naštetih za razvoj in podporo kreativnega sektorja skrbijo še naslednje organiza-
cije, agencije in fundacije:

• Svet za nizozemsko ustvarjalnost (Dutch Creative Council),

• Sklad za kreativne industrije (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie),

• Nizozemska agencija za podjetništvo (Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land – RVO),

• Creative Holland,

• Dutch Culture,

• Zveza kreativne industrije (Federatie Creatieve Industrie),

• Nizozemska mreža znanja in inovacij v kreativni industriji (CLICKNL).

Svet za nizozemsko ustvarjalnost

Namen omenjene Top ekipe za kreativni sektor se z vzpostavljanjem sektorskih politik 
kaže in meri na podlagi krepitve sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi institucijami in 
vlado. Ekipa deluje kot izvršni odbor Sveta za nizozemsko ustvarjalnost,124 ki je neodvisni 
strateški svetovalni odbor in je bil ustanovljen leta 2012. V poročilu za leto 2019 navajajo, 
da je v letu 2019 nizozemski kreativni sektor imel 344.000 zaposlenih in je v sektorju 
delovalo skoraj 185.000 podjetij, kar predstavlja 4 % vseh delovnih mest in 11,3 % vseh 
podjetij na Nizozemskem. Letni prihodki sektorja znašajo 45,8 milijarde evrov, pri čemer 
je dodana vrednost 17 milijard evrov. Dodana vrednost sektorja od leta 2015 letno raste 
za 3,5 %, kar je odstotek nad celotnim državnim povprečjem (DCC, 2019).

Na Nizozemskem kreativni sektor vključuje ustvarjalce in podjetnike na področjih kre-
ativnih poslovnih storitev (na primer produktni oblikovalci, arhitekti, modni oblikovalci, 
digitalni oblikovalci, grafični oblikovalci in fotografi), medijev in zabave (na primer založni-
ki, razvijalci iger, televizijski in radijski ustvarjalci, DJ-ji in VJ-ji) ter umetnosti in kulturne 
dediščine. 

Eden od rezultatov Top ekipe za kreativni sektor je tudi dokument Knowledge and Inno-
vation Agenda 2018–2021 (KIA).125 V njem je kreativni sektor razdeljen na tri segmente: 1) 
Oblikovanje za spremembe: namenjen oblikovanju strategij, ki vplivajo na naša obnašanja 
(osredinjajo se na sistemske prehode, ki naslavljajo množico akterjev); 2) Človeški dotik: 
ta se osredinja na posameznika, izkušnje, interese in vrednote v družbenem okolju; 3) 
Ustvarjanje vrednosti: ta segment je neposredno vezan na ustvarjalni sektor. Osredinja 
se na novo vlogo, možnosti in odgovornost, dodeljeno strokovnjakom kreativnega sek-
torja (Ahsmann in drugi, 2017; nwo.nl).

Sklad za kreativne industrije

Z umestitvijo kreativnega sektorja med najpomembnejše sektorje v državi je začel delo-
vati tudi Sklad za kreativne industrije,126 ki je namenjen podpori arhitekture, oblikovanja in 
digitalne kulture (v kontekstu oblikovalskega sektorja) ter hibridom vseh naštetih podro-
čij. Sklad ima letni proračun okoli 15 milijonov evrov, ki ga večinoma prispeva Ministrstvo 
za izobraževanje, kulturo in znanost.

124  

http://www.creative-council.nl.

125  

Projekt KIA se izvaja v obliki jav-
no-zasebnih partnerstev. Pozive 
za raziskovanje razpisuje Nizo-
zemski svet za raziskovanje.

126  

https://stimuleringsfonds.nl/en.

http://nwo.nl
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Drugi člani ekosistema

Stedelijk Museum Amsterdam

Muzej sodobne umetnosti in oblikovanja Stedelijk v Amsterdamu127 se osredinja na teme, 
ki imajo neposreden vpliv na družbo in posameznika. Njihov moto: gradnja spominov za 
prihodnost.

Design District

Design District128 je eden od najpomembnejših sejemsko-prodajnih dogodkov za obliko-
vanje interierja na Nizozemskem. Poleg sejemske predstavitve najboljših profesionalnih 
predstavnikov s področja oblikovanja interierja se na sejmu predstavljajo tudi oblikoval-
ske akademije, številni mladi oblikovalci, vse skupaj pa spremljajo številna predavanja. 
Prireditev poteka na različnih lokacijah, od Rotterdamskega potniškega terminala, tovar-
ne Van Nelle do lokacije Hembrug v Zaandamu. 

Blue City

Blue City129 je mednarodno priznani prostor krožnega gospodarstva in krožnega obliko-
vanja. Predstavlja tudi nacionalni prostor za krožno podjetništvo in prostor, ki spodbuja 
ter navdušuje lokalno prebivalstvo in podjetnike za krožno gospodarstvo in krožno obli-
kovanje. V njihovih prostorih poleg razvoja zagonskih podjetij in prostorov sodelovanja 
deluje tudi razvojni laboratorij za nove materiale.

Kunsthal Rotterdam

Kunsthal Rotterdam130 je vodilna nizozemska kulturna ustanova. Z več kot 20 razsta-
vami letno ustanova ponuja raznovrsten program, ki zajema razstave tudi s področja 
oblikovanja.

Vroman Foundation

Vroman Foundation131 podeljuje šestmesečno štipendijo na Akademiji Jana van Eycka. 
Podeljujejo jo umetnikom, pisateljem in oblikovalcem, ki delujejo na stičišču umetnosti 
in znanosti. 

Pregled oblikovalskih politik

Pretekle politike na področju oblikovanja

Preden je bil kreativni sektor prepoznan in vključen med najpomembnejših devet sektorjev, 
ki jim država posebej namenja proračunska sredstva, je med pomembnejše institucije, ki 
so promovirale oblikovanje ter se zalagale za njegovo profesionalizacijo, sodil Nizozemski 
inštitut za oblikovanje. Deloval je med letoma 1993 in 1999, vodil ga je direktor John Thac-
kara. Thackari je v relativno kratkem času uspelo, da se je nizozemsko oblikovanje iz vase 
zaprte discipline sistemsko odprlo navzven in se v družbi začelo pozicionirati kot tista stro-
ka, ki je sposobna nuditi inovativno sistemsko podporo v povezanih mrežah ljudi, podjetij 
in izobraževalnih entitet. Inštitut je deloval kot strokovna skupina, ki je nenehno odpirala 
kompleksne teme, prežete s prognostiko in potencialnostjo (Thackara, 2003).

127  

https://www.stedelijk.nl/en.

128  

https://designdistrict.nl.

129  

https://www.bluecity.nl.

130  

https://www.kunsthal.nl.

131  

https://vromanfoundation.com.
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Po zaprtju Inštituta za oblikovanje je kot naslednica inštituta leta 2002 delo nadaljevala 
fundacija Premsala. Fundacija je bila zastavljena kot platforma za snovanje nacionalnih 
oblikovalskih politik, zadovoljila pa naj bi tudi potrebo po zagotavljanju večje sinergije v 
družbenem, kulturnem in gospodarskem sektorju na področju oblikovanja. Delovala je 
do leta 2012.

Leta 2009 je bila ustanovljena krovna organizacija Zveza nizozemskih kreativnih indu-
strij z namenom zastopanja interesov podjetij, ki delujejo v kreativnih industrijah. Med 
pomembne projekte zveze sodi odpiranje priložnosti za pridobivanje potrebnih finančnih 
sredstev (od bančnih posojil in neformalnih vlagateljev do vladnih subvencije in davčne 
ugodnosti) za mala in srednje velika podjetja, ki delujejo na področju kreativnih industrij.

Leto pred zaprtjem fundacije Premsala, leta 2011, je nizozemska vlada kreativni sektor 
uvrstila med devet najpomembnejših sektorjev. S tem je kreativni sektor pridobil status 
sektorja, ki mu pripadajo posebne politike, za pisanje teh pa skrbi že omenjena Top ekipa 
za kreativni sektor (Compendium of Cultural Policies & Trends, 2019).

Aktualne politike na področju oblikovanja

Kot že omenjeno pod točko 2.3, s prepoznanjem kreativnega sektorja kot enega izmed 
devetih najpomembnejših sektorjev v državi s pomočjo Top ekipe za kreativni sektor med 
glavne nosilne organizacije pri snovanju politik sodita Ministrstvo za izobraževanje, kul-
turo in znanost ter Ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje vode. Poleg njiju je treba 
omeniti še Sklad za kreativne industrije, saj obe ministrstvi s skladom financirata podro-
čje oblikovanja. 

Sklad za kreativne industrije 
Število zaposlenih: 33 
Predviden letni proračun: 15 milijonov evrov

Financiranje in organizacija

Glavni del proračunskih sredstev krije Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost 
(NWO, 2014; Cultuurbeleid 2021–2024, 2019; BuZa in OCW, 2020a; Raad voor Cultuur, 
2020b), za področje internacionalizacije sredstva dopolnjuje Ministrstvo za zunanje za-
deve (BuZa in OCW, 2020b). Ministrstvo za infrastrukturo in upravljanje vode pa v okviru 
Akcijske agende za prostorsko oblikovanje (Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp) dodatno 
podpira tri programe: Inovativne oblike naročanja, oblikovanje prostora v zdravstvu in 
oblikovanje prostora v izobraževanju. Sklad v praksi torej deluje v okviru številnih nacio-
nalnih politik oblikovanja in temelji na sodelovanju različnih sektorjev (ministrstev).

Letno sklad podpre več sto projektov na Nizozemskem in v tujini ter pri ocenjevanju prijav 
sodeluje z več kot stotimi strokovnjaki. Tričlanska izbirna komisija izvršnemu direktorju 
svetuje pri imenovanju novih članov komisije.

Rezultati, doseženi v letu 2019

Na podlagi 1.741 prejetih vlog so z nepovratnimi sredstvi podprli 752 projektov (43 %). Po-
delili so 16,1 milijona evrov nepovratnih sredstev oblikovalcem, kulturnim organizacijam 
in festivalom, s čimer so presegli leti 2017 in 2018 ter na ta način – kot so še ugotovili v 
skladu – ponovno pomembno prispevali h kakovosti profesionalnega oblikovanja.
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Glavni namen podpore

Glavni namen dodeljevanja nepovratnih sredstev je zagotoviti finančno podporo za 
odličnost na področjih arhitekture, oblikovanja, mode, iger in digitalnega pripovedovanja 
zgodb. Poleg vrhunskih akterjev sklad podpira tudi razvoj talentiranih posameznikov. Pri 
tem podpira možnosti za profesionalen, strokoven in umetniški razvoj; raziskave in eks-
periment; analizo in refleksijo; ter projekte, ki se osredinjajo na družbeno angažiranost in 
javno delovanje. Nepovratna sredstva lahko za program in skupnostne (sodelovalne) pro-
jekte prejmejo tudi kulturne ustanove, oblikovalski laboratoriji in predstavitveni prostori.

Leto 2020, prvo leto covida

V letu 2020 je sklad oblikovalcem, izdelovalcem (angl. makers) in kulturnim ustanovam 
dodelil 23 milijonov evrov subvencij (od tega so prejeli do 5,4 milijona za blaženje posledic 
covida-19; razdelili so jih v obliki podpornih paketov). Pripravili so tudi pet videoportretov, 
s katerimi so prikazali moč oblikovanja. 

Glavni aktualni dokument

Naslov: Kulturna politika 2021–2024 in Finančni razrez za kulturo 2021–2024 
Obdobje: 2021–2024 
Nosilna organizacija: Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost 
Dokument je bil sprejet 11. 6. 2019.

Kako v dokumentu definirajo oblikovanje (razumejo njegovo vlogo):

V dokumentu oblikovanje razumejo zelo široko, saj vključuje naslednje discipline: arhitek-
tura in urbanizem, oblikovanje, moda, digitalna kultura in igre. 

Kateri so glavni cilji aktualne politike:

V okviru kulturne politike na naštetih področjih kot prednostne naloge prepoznavajo ra-
zvoj talentov, eksperimentiranje, raziskave in mednarodne predstavitve. Spodbujajo tudi 
zagonska podjetja. 

Med konkretne naloge so si na pobudo Sveta za kulturo v danem obdobju zadali nas-
lednje cilje:

– Podpora zasnovi novega mednarodnega festivala za oblikovanje (vključno s podpo-
ro za infrastrukturo).

– Podpora zasnovi novega oblikovalskega laboratorija za prihodnost in tehnologijo.

– Dati večji pomen raziskovalnim programom (na primer na področju trajnostne 
mode, pri agendi za prostorsko zasnovo ter tvorjenju povezav med oblikovanjem in 
dediščino).

Glavne ciljne javnosti, ki jih s politiko obravnavajo (jih želijo doseči):

Cilj financiranja je z vloženimi sredstvi omogočiti najboljše kulturne vsebine, ki posegajo 
v vse pore kulturnega življenja. Posledično so poleg subvencioniranja visoke kulture nak-
lonjeni financiranju raznovrstnih kulturnih žanrov z namenom doseganja novih občinstev. 
Hkrati načrtno vlagajo v infrastrukturo, saj želijo na ta način omogočiti dobre pogoje za 
ustvarjalce in njihovo pošteno plačilo.
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Kako se bo merila uspešnost politike z izbranimi ciljnimi javnostmi, ki jih želijo doseči:

Kot splošna merila navajajo:

– kakovost na vseh nivojih;

– pospešeno delo pri obnovi celotne infrastrukture (s sredstvi EU), pri čemer se 
zahtevajo jasni, realistični načrti;

– pošteno plačilo: zgolj tisti, ki to zagotavljajo, bodo upravičeni do subvencij;

– spodbujanje izobraževanja in udejstvovanja;

– geografsko porazdelitev sredstev.

Enotno merilo vsem postavkam je aktivno vključevanje raznovrstnih javnosti. V zad-
njem obdobju se osredinjajo na vzpostavljanje aktivnega sodelovanja (s poudarkom 
na šolajočih). 

Kateri so predvideni koraki za dosego opisanih ciljev:

Izvedbene korake v večji meri izvaja šest kulturnih skladov. Poleg infrastrukture, ki jo mi-
nistrstvo subvencionira ločeno (na ta način država skrbi za regijsko uravnotežen razvoj 
na področju kulture), skladi tvorijo glavni steber za dosego zastavljenih ciljev. To dosegajo 
s pripravo razpisov in razdeljevanjem podpore ustvarjalcem, institucijam in projektom. 
Njihova naloga je tudi nadzirati celoten sektor, za katerega so odgovorni, in v skladu nje-
govimi potrebami razvijajo glavne politike. Delo skladov preverja neodvisni revizijski od-
bor. Ta poda oceno delovanja in priporočila za naprej. Po zadnjem obdobju je na ta način 
revizija ocenila, da je treba podati večji poudarek kulturni raznovrstnosti.

Načini financiranja zastavljenih ciljev:

Predviden letni finančni razrez za kulturo v obdobju 2021–2024 vključuje naslednja pod-
ročja:

– uprizoritvene umetnosti: 197,21 milijona evrov;

– vizualne umetnosti: 38,82 milijona evrov;

– film: 63,54 milijona evrov;

– izobraževanje: 16,01 milijona evrov;

– oblikovanje: 19,50 milijona evrov;

– kulturna vzgoja in kulturno udejstvovanje: 23,65 milijona evrov;

– regionalni muzeji in razvojne spodbude: 11,69 milijona evrov;

– medsektorsko sodelovanje: 5,05 milijona evrov.

SKUPAJ: 375,46 milijona evrov.

Letna proračunska sredstva za oblikovanje v vrednosti 19,5 milijona evrov se delijo po 
naslednjih postavkah:

– 14,47 milijona evrov: Sklad za kreativne industrije;

– milijon evrov: Oblikovalski laboratorij za prihodnost in tehnologijo; 

– 1,40 milijona evrov: festivali oblikovanja, vizualnih umetnosti in medsektorskega 
delovanja;
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– milijon evrov: začetek novega mednarodnega festivala za oblikovanje; 

– 1,63 milijona evrov: podpora oblikovalskim institucijam. 

Pogled naprej

Na nacionalni ravni so sprejeli zavezo, da s proračunom za leto 2021 dodatno predvidijo 
80 milijonov evrov strukturnih sredstev za program Kultura v odprti družbi (Cultuurbeleid 
2021–2024, 2019; Raad voor Cultuur, 2020a).
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Velika Britanija
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Uvod

V Veliki Britaniji je področje oblikovanje prepoznano kot industrija prihodnosti, ki ima po-
membno vlogo tako za razvoj Združenega kraljestva kot za mednarodni razvoj. Gre za 
državo, ki ji je bil z industrijsko revolucijo v zibko postavljen specifičen odnos do obli-
kovanja: od pospešenega razvoja do profesionalizacije stroke. In gre za državo, v kateri 
so merjenje finančnega učinka oblikovanja kot tudi družbenega in okoljskega prispevka 
ponesli na zavidljiv nivo. Zato ni čudno, da je v poročilu Sveta za oblikovanje z naslovom 
Designing a Future Economy: Developing design skills for productivity and innovation (De-
sign Council, 2018a) oblikovanje prepoznano kot tista panoga, ki je sposobna zagotoviti 
iskane spretnosti 21. stoletja. Avtorji poročila namreč zagovarjajo, da oblikovalci s svojim 
znanjem o procesu oblikovanja in z oblikovalskim mišljenjem nadgrajujejo svoje tehnične 
spretnosti. Med pomembnimi izsledki poročila še poudarjajo, da se veščine oblikovanja 
uporabljajo v celotnem gospodarstvu, ne le v oblikovalskih podjetjih, hkrati pa oblikoval-
ska znanja izredno močno in neposredno povežejo z inovacijami. 

Zadnje se v praksi reflektira v velikih vlaganjih v oblikovanje. Raziskava The Design Eco-
nomy (Design Council, 2018b) je med drugim na primer pokazala, da so britanska podjetja 
leta 2015 v oblikovanje vložila 14,7 milijarde funtov. Poudarili so tudi, da se z vlaganjem 
podjetij v oblikovanje poveča verjetnost vlaganja tudi v druga neopredmetena sredstva, 
kot so raziskave in razvoj, saj na ta način vzpostavljajo sinergijo med njimi ter hitreje pri-
hajajo do inovacij in dodane vrednosti. V isti raziskavi je po ocenah Sveta za oblikovanje 
panoga oblikovanje leta 2016 v Združenem kraljestvu ustvarila 85,2 milijarde funtov bru-
to dodane vrednosti (BDV), kar je 7 % bruto dodane vrednosti celotnega Združenega kra-
ljestva, pri čemer Svet za kreativne industrije navaja še podatek, da je sektor oblikovanja 
med letoma 2010 in 2017 BDV povečal za približno 100 % ter da je v Združenem kraljestvu 
163.000 delovnih mest na področju oblikovanja v kreativnih industrijah (CIC, 2019).

Po uradnih vladnih podatkih je bila leta 2017 vrednost izvoženih oblikovalskih storitev iz 
Združenega kraljestva ocenjena na 461 milijonov funtov, kar predstavlja 278-% poveča-
nje od leta 2010. V že omenjenem poročilu Sveta za oblikovanje, The Design Economy, pa 
še navajajo, da prispevek oblikovanja k skupnemu izvozu blaga in storitev iz Združenega 
kraljestva dosega neverjetnih 34 milijard funtov, kar je leta 2013 ustrezalo 7,3 % celotne-
ga izvoza Združenega kraljestva (Design Council, 2018b). 

Ko torej v Veliki Britaniji govorijo o stroki oblikovanje, govorijo o njej kot prednosti in vred-
nosti, kot tisti panogi, ki je neposredno povezana z dobičkom (za vsak funt, vložen v obli-
kovanje, lahko podjetja pričakujejo povečanje čistega dobička iz poslovanja za več kot 4 
funte; CIC, 2019). Čeprav oblikovanje primarno prepoznavajo kot gospodarsko panogo, 
ki pomaga pri inoviranju, odpravljanju posledic recesije in ohranjanju konkurenčnosti na 
trgu, pa ne spregledajo tudi vseh drugih prednosti in učinkov, ki jih v kontekstu družbe in 
okolja lahko generira, spodbuja in prenavlja dobro oblikovanje.

Ekosistem

Glavna strokovna institucija na področju oblikovanja

Design Council

Organiziranost: dobrodelna organizacija 
Sedež: London 
Financiranje: Ministrstvo za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo (BEIS) in 
Ministrstvo za kulturo, medije in šport (DCMS) 
Ustanovitev: 1944

Svet za industrijsko oblikovanje132 (kot se je sprva imenoval) je decembra 1944 ustano-
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vila vlada Winstona Churchilla z namenom nudenja podpore pri okrevanju britanskega 
gospodarstva. V prvi statut organizacije so zapisali, da je njen namen »z vsemi sredstvi 
izboljšati nivo oblikovanja v izdelkih britanske industrije« (Design Council: Our history). 

Tudi danes je namen Sveta za oblikovanje podoben: zadostiti gospodarskim potrebam, 
a s pomembnim prispevkom. Enako težo so v organizaciji dobile tudi potrebe družbe, v 
zadnjem času pa še zahteve po ohranjanju okolja. Leta 2011 se je Svet za oblikovanje 
združil s Komisijo za arhitekturo in grajeno okolje (CABE), kar je razširilo pristojnost sveta 
in mu omogočilo, da so začeli oblikovanje aktivno vključevati v grajeno okolje in njegovo 
zmožnost, da pomaga pri načrtovanju odpornejših in vključujočih mest. Svet za obliko-
vanje deluje tudi kot nacionalni strateški svetovalec za oblikovanje pri vladi Združenega 
kraljestva.

Zadnjih deset let Svet za oblikovanje deluje kot dobrodelna organizacija. V letu 2022 za 
leto 2021 ugotavljajo, da finančni rezultati kažejo presežek 15 tisoč funtov v primerjavi s 
primanjkljajem 1,7 milijona funtov v letu 2019/20. Iz letnega poročila za leto 2021 (Design 
Council, 2021) je mogoče še razbrati podatke, da so letni prihodki v letu 2020/21 znašali 
3,6 milijona funtov (3,9 milijona funtov v letu 2019/20), vključno s subvencijo v vred-
nosti 1,7 milijona funtov od Ministrstva za podjetništvo, energijo in industrijsko strategi-
jo (BEIS). Preostali prihodki v vrednosti 1,9 milijona funtov (v letu 2019/20: 2,2 milijona 
funtov) so bili zbrani iz različnih virov (subvencije vlade in javnih organov, pristojbine za 
programe, trgovinske dejavnosti (na primer prihodki od licenc in drugo)). 

Povprečno število zaposlenih sodelavcev je bilo leta 2020/2021 38 (41 v letu 2019/20). 
Tesno pa pri svojem delu in raziskovanju sodelujejo tudi z razširjeno strokovno mrežo 450 
strokovnjakov s področij oblikovanja in grajenega okolja.

Zadnjo strategijo za obdobje 2020–2024 so predstavili leta 2020 (Design Council). V njej 
so se med drugim zavezali, da bodo v naslednjih štirih letih svoje raziskave, dokaze, izku-
šnje in strokovno znanje za reševanje izzivov uporabili na treh glavnih področjih: zdravje 
in dobro počutje, trajnostno življenje in oblikovalske veščine. 

Glavne prireditve in nagrade na področju oblikovanja

London Design Festival

Londonski festival oblikovanja133 je bil lansiran na temeljih živahne londonske oblikovalske 
scene leta 2003. Leta 2019 je festival sprejel rekordnih 600.000 posameznih obiskoval-
cev iz več kot 75 držav. Festival je obiskalo skoraj milijon ljudi.

London Design Biennale

Londonski bienale oblikovanja134 spodbuja mednarodno sodelovanje in z razstavami pro-
movira globalno vlogo oblikovanja. Namen bienala je promovirati ambicije po ustvarjanju 
univerzalnih rešitev za probleme, ki nas vse zadevajo.

Birmingham Design Festival

Birminghamski festival oblikovanja135 se osredinja na predstavljanje, izobraževanje in 
nudenje podpore vsem tistim, ki z ustvarjalnostjo gradijo skupnost mesta.

132  

https://www.designcouncil.org.uk.

133  

https://www.londonde-
signfestival.com.

134  

https://www.londonde-
signbiennale.com.

135  

https://birminghamde-
signfestival.org.uk.
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https://www.londondesignfestival.com
https://www.londondesignfestival.com
https://www.londondesignbiennale.com
https://www.londondesignbiennale.com
https://birminghamdesignfestival.org.uk
https://birminghamdesignfestival.org.uk
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Design for Planet Festival

Namen festivala Oblikovanje za planet,136 ki ga organizira Svet za oblikovanje, je spodbudi-
ti oblikovalski sektor Velike Britanije, da se s svojimi dejanji zaveže trajnostni prihodnosti. 

James Dyson Award

James Dyson Award137 je mednarodna nagrada za oblikovanje. Vodi in financira jo fun-
dacija Jamesa Dysona. Njeni nameni so iskanje, spodbujanje in slavljenje nove ideje na-
dobudnih izumiteljev in oblikovalcev, ki rešujejo probleme. Poleg nagrade zagotavljajo 
tudi platformo za lansiranje nagrajenih del.

RSA Student Design Awards

Študentska oblikovalska nagrada RSA138 je namenjena bodočim profesionalnim obliko-
valcem. Tekmovanje poteka že od leta 1924. Organizatorji študente in nedavne diploman-
te oblikovanja izzivajo, da se z oblikovalskim mišljenjem lotijo perečih družbenih, okoljskih 
in gospodarskih vprašanj.

Nosilne strokovne organizacije pri snovanju politik

Design Commission | Policy Connect

Komisija za oblikovanje139 je raziskovalno telo parlamentarne skupine za oblikovanje in 
inovacije. Namen raziskovanja je spodbuditi razmišljanja o politikah oblikovanja v Veliki 
Britaniji. Pristojnost Komisije je izvajati, raziskovati in preiskovati na izbranih področjih 
politike, ki se nanašajo na oblikovanje, ali bi lahko koristile oblikovanju. Pri tem tudi razi-
skujejo primere, ki spodbujajo izboljšave v gospodarskem in družbenem polju, ter to hkra-
ti posredujejo vladi in gospodarstvu. Komisija deluje od leta 2010 in jo sestavljajo poslanci 
in vodilni predstavniki gospodarstva, industrije ter javnega sektorja.

Design Council

Svet za oblikovanje je v zadnjih več kot 75 letih igral pomembno vlogo pri uresničevanju 
politične vizije oblikovanja vlade Velike Britanije. Vse od svojega nastanka Svet za obliko-
vanje skrbi za uvedbo najrazličnejših pristopov za ustvarjanje okolij, ugodnih za obliko-
vanje, vključno z izobraževanjem o oblikovanju, infrastrukturi, financiranju in izkoriščanju 
intelektualne lastnine.

Innovate UK

Innovate UK140 je bil ustanovljen leta 2018 in sodi pod okrilje nacionalne agencije Raziska-
ve in inovacije v Združenem kraljestvu (UKRI). UKRI je izvršni neresorni javni organ in ga 
finančno podpira Ministrstvo za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo (BEIS). 
Glavni namen agencije UKRI je v celotni Veliki Britaniji vlagati v znanost in raziskave. Skup-
ni proračun agencije je več kot šest milijard funtov na leto. 

136  

https://www.designforplanet.org.

137  

https://www.jamesdysonaward.org.

138  

https://www.thersa.org/stu-
dent-design-awards.

139  

https://www.policyconnect.
org.uk/design-commission.

140  

https://www.ukri.org/co-
uncils/innovate-uk.
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Drugi člani ekosistema (izbor)

Design Museum

Muzej oblikovanja141 je bil ustanovljen leta 1989. V njem razstavljajo industrijsko, grafično 
in modno oblikovanje ter arhitekturo. Leta 2018 je muzej prejel nagrado Evropski muzej 
leta. Muzej deluje kot registrirana dobrodelna organizacija in vsa sredstva, ustvarjena s 
prodajo vstopnic, investira v pripravo novih razstav.

Victoria and Albert Museum (V&A)

V&A142 je vodilni muzej umetnosti in oblikovanja na svetu. S stalno zbirko več kot 2,3 mi-
lijona predmetov zajema več kot 5.000 let človeške ustvarjalnosti. Muzej hrani številne 
nacionalne zbirke Združenega kraljestva, ki veljajo za enega od najpomembnejših virov 
za proučevanje arhitekture, pohištva, mode, tekstila, fotografije, kiparstva, slikarstva, na-
kita, stekla, keramike, umetnosti in knjige, azijske umetnosti in oblikovanja, gledališča in 
performansa.

Chartered Society of Designers

Dobrodelna organizacija Chartered Society of Designers143 nudi podporo oblikovanjem in 
njihovo usmerjanje na vseh stopnjah njihove kariere ali, kot so to označili sami, »od uče-
nja do zaslužka«. Za svoje člane (oblikovalce, študente oblikovanja in tiste, ki poučujejo 
oblikovanje) organizirajo vrsto programov, pobud in smernic. S podporo stroki oblikovanja 
zagotavljajo korist za širšo javnost, vključno z uporabniki, naročniki, drugimi organizaci-
jami in vlado.

Design Business Association (DBA)

DBA144 zagovarja transformativno moč oblikovanja in spodbuja njegovo strateško in go-
spodarsko vrednost za podjetja in državo. Združenje predstavlja skupnost oblikovalskih 
agencij in podjetij, osredinjenih na oblikovanje. 

PDR

PDR145 je raziskovalna organizacija, posvečena oblikovanju in inovacijam. Leta 1994 jo je 
ustanovila univerza Cardiff Metropolitan University. Njihovo delo temelji na sposobnosti 
razvoja novega znanja na področju oblikovanja in razvoja izdelkov ter uporabe in prenosa 
takšnega znanja tako v akademski svet kot v gospodarstvo. Raziskovalna skupina PDR 
objavlja v številnih mednarodnih revijah in svoje izsledke redno predstavlja na domačih 
in mednarodnih konferencah. 

Design History Society 

DHS146 je vodilna organizacija za zgodovinarje, teoretike, kuratorje in praktike oblikovanja. 
Društvo, ustanovljeno leta 1977, deluje narodno in mednarodno z namenom spodbujanja 
in nudenja podpore študiju in razumevanju zgodovine oblikovanja. 

141 

https://designmuseum.org.

142  

https://www.vam.ac.uk.

143  
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144  
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https://www.pdr-design.com.
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D&AD 

D&AD147 deluje od leta 1962 in je izobraževalna dobrodelna organizacija za področje 
oblikovanja komunikacij in oglaševanja. Njeni nameni so snovanje standardov, priprava 
izobraževanj in iskanje načinov za izboljšanje poslovne uspešnosti z oblikovanjem. Po 
več kot 40 letih ostaja D&AD edino združenje, ki zajema in razume pomen integriranih 
komunikacij.

British Institute of Interior Design

Britanski inštitut za oblikovanje interierja (BIID)148 z narodnim in mednarodnim članstvom 
predstavlja tako poslovni kot stanovanjski sektor. Zavzema se za spodbujanje in podporo 
ustvarjalnosti ter pridobivanje kompetenc na področju oblikovanja interierja z omogoča-
njem najboljše prakse, strokovne podpore, razvojnih priložnosti in izobraževanja.

Creative Industries Council149

Svet za kreativne industrije (CIC) je forum vlade, kreativnih podjetij in drugih kreativnih 
organizacij. Osredinja se na področja, na katerih obstajajo ovire za rast ustvarjalnega 
sektorja v Združenem kraljestvu: dostop do financiranja, znanj in spretnosti; izvozni trgi; 
urejanje in priprava predpisov; skrb za intelektualno lastnino in infrastrukturo; ter ustvar-
janje priložnosti za večjo raznovrstnost in vključenost.

Glavne izobraževalne ustanove na področju oblikovanja

Velika Britanija slovi po imenitnih izobraževalnih ustanovah na področju oblikovanja. 
Spekter znanj se s področjem oblikovanja ukvarja na več ravneh, od izredno konceptu-
alnih do popolnoma praktičnih, z močno kulturo inovacij, eksperimentiranja in razprav. 
Programe gradijo mednarodno priznani, strokovno usposobljeni predavatelji, ki so uve-
ljavljeni na področju vodilnih svetovnih raziskav, poučevanja in prakse. Med izstopajo-
če ustanove sodijo: Royal College of Art, Goldsmiths University of London, University 
of Brighton, Sheffield Hallam University, The University of Reading, The University of 
Edinburgh, Glasgow: The Innovation School in druge.

Pregled oblikovalskih politik

Pretekle politike na področju oblikovanja

Qian Sun (2018) je zapisala, da je bila zgodovinsko gledano britanska vlada prva vlada na 
svetu, ki je prepoznala in z ustanovitvijo Sveta za oblikovanje priznala moč oblikovanja. 
Po drugi svetovni vojni so številne države – skupaj z Veliko Britanijo – razvile lastne na-
cionalne politike oblikovanja in spodbudile razvoj oblikovalskih promocijskih organizacij. 
Širjenje nacionalnih teles za promocijo oblikovanja je spremenilo krajino razvoja obliko-
vanja na nacionalni in mednarodni ravni.

Termin ali bolje koncept tako imenovane oblikovalske politike je prvič uporabil in pojasnil 
J.E. Aubert leta 1985 na konferenci Design and Innovation: Policy and Management, ki 
je potekala na londonski ustanovi Royal College of Art. Na konferenci je Aubert uporabil 
izraz »oblikovalska politika« za opis sistemov in z njimi povezanih politik, ki negujejo obli-
kovanje in inovacije v Veliki Britaniji. Pri tem v prispevku ni razlikoval med oblikovanjem in 
inovativnostjo: prav nasprotno, pri njem sta bili inovacijska politika in politika oblikovanja 
zamenljivi (Aubert, 1985). Od sredine osemdesetih let 20. stoletja je oblikovalska politika 
v Veliki Britaniji tako postala poseben koncept, ki zadeva oblikovalske strokovnjake, vlado 
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ter širše gospodarstvo in družbe. Svet za oblikovanje je pri tem ponovno prevzel primat. 
Med drugim so leta 2005 pripravili enega od najvplivnejših dokumentov Sveta za obliko-
vanje Cox Review of Creativity in Business: Building on the UK‘s Strengths (Cox, 2005), v 
katerem so raziskovali prispevek oblikovanja, inovativnosti in ustvarjalnosti h gospodar-
stvu Velike Britanije. Šteje se za temeljni dokument oblikovalske politike, saj je določal 
(in mestoma še vedno določa) dnevni red oblikovalske politike Velike Britanije (in širše).

Aktualne politike na področju oblikovanja

Aktualne politike v Veliki Britaniji oblikovanje razumejo kot pomembno, integralno raz-
sežnost inovacijske politike (Hobday in drugi 2012). Prehod k okrepitvi razumevanja o 
pomenu oblikovanja in inovacij kot dodani vrednosti je tlakoval premik z gospodarstva, 
temelječega na industriji, na gospodarstvo, ki temelji na znanju.

Kontinuirano delo pri oblikovalskih politikah Veliki Britaniji še danes zagotavlja medna-
rodni ugled v razumevanju pomena ustvarjalnosti in sposobnost vključevanja inovacij 
v gospodarstvo. Zadnja leta to pospešeno vključujejo tudi na področje državne uprave 
in javnega sektorja. Pri tem je treba poudariti, da ima Svet za oblikovanje v partnerstvu 
z drugimi organizacijami še vedno vpliv na politično agendo Velike Britanije (predvsem 
na skupino Design Commission in agencijo Innovate UK), a se je njegova vloga v poli-
tiki v zadnjem obdobju bistveno spremenila. Svet za oblikovanje namreč večino svojih 
sredstev ne pridobi od države, temveč jih ustvari s svetovalnimi storitvami na trgu. Neka-
teri se posledično sprašujejo, kako ogrožen je nadaljnji razvoj politik oblikovanja v Veliki 
Britaniji (Sun, 2018).

Glavni aktualni dokument

1. 

Naslov: Uporaba oblikovanja kot sile sprememb. Strategija 2020–2024 
Obdobje: 2020–2024 
Nosilna organizacija: Svet za oblikovanje

Kako v dokumentu definirajo oblikovanje (razumejo njegovo vlogo):

Za oblikovanje verjamejo, da je tista disciplina, ki izboljšuje življenja. Vidijo ga kot kombi-
nacijo kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, kot nekaj, kar je veliko več kot zgolj estetika. 
Oblikovanje razumejo kot tisto disciplino, ki nam pomaga prepoznati in se odzvati na go-
spodarske, družbene in okoljske izzive ter je tesno povezana z inovativnostjo, produktiv-
nostjo in poslovno odpornostjo. In ne nazadnje, oblikovanje razumejo kot tisto panogo, ki 
krepi gospodarstvo in ustvarja znatne prihodke za Veliko Britanijo (Bonner in drugi 2017).

Kateri so glavni cilji aktualne politike:

V naslednjih štirih letih se bodo s svojimi raziskavami, natančno zbranimi dokazi ter boga-
timi izkušnjami in strokovnim znanjem osredinili na spoprijemanje s tremi izzivi: zdravjem 
in dobrim počutjem, trajnostnim življenjem in oblikovalskimi veščinami.

1. Izboljšanje zdravja in dobrega počutja

Številne študije opozarjajo, da ima Velika Britanija med velikimi bogatimi in 
razvitimi državami najvišjo raven medregionalne neenakosti na področju zdravja. 
Posledično so si v strategiji zadali, da bodo z oblikovanjem odigrali glavno vlogo 
pri spoprijemanju in premisleku o tem, kaj vse določa naše zdravje in dobro po-
čutje. Posvetili se bodo družbenim, kulturnim, političnim, gospodarskim, tržnim 
in okoljskim dejavnikom. Z oblikovanjem boljših mest, izdelkov in procesov (prav 
vsi vplivajo na dobro počutje ljudi) si bodo prizadevali ustvariti nove pristope z 
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namenom spodbujanja sprememb v vsakodnevnem delovanju.

2. Omogočanje trajnostnega življenja

V dokumentu so si zadali sprejetje trajnosti v vsej njeni kompleksnosti z name-
nom zagotovitve njene smiselne vpetosti v vse, kar počnemo. Družbeno trajnost 
razumejo kot nekaj, kar je sestavni del našega pristopa h gradnji odnosa do na-
šega okolja, storitev in proizvodov, še posebej zato, ker bodo podnebne razmere 
še poslabšale obstoječe stanje neenakosti.

3. Večja vključitev oblikovalskih veščin

Oblikovanje je v dokumentu prepoznano kot panoga prihodnosti, ki bo imela vi-
talno vlogo tako pri razvoju Velike Britanije kot pri mednarodnem razvoju, zato je 
glavni cilj izbrane oblikovalske politike načrtno povečanje oblikovalskih veščin 
med ljudmi. S tem bodo, sledeč raziskavi, pomagali ustvariti odpornejšo, produk-
tivnejšo delovno silo.

Glavne ciljne javnosti, ki jih s politiko obravnavajo (jih želijo doseči):

V izbranem obdobju se bodo osredinili na skupnosti, v katerih je največ ekonomskih in 
socialnih neenakosti, ter na podjetja, ki oblikovanja še ne uporabljajo. Verjamejo namreč, 
da z veščo uporabo oblikovalskih veščin povečamo možnost za spopadanje z nekaterimi 
največjimi izzivi družbe, vključno z zdravjem in dobrim počutjem ter trajnostnim 
življenjem.

Kako se bo merila uspešnost politike z izbranimi ciljnimi javnostmi, ki jih želijo doseči:

Do leta 2024 bodo pomagali zapreti zaznano vrzel pomanjkanja oblikovalskih veščin v 
družbi. Na podlagi obstoječih programov Sveta za oblikovanje bodo z oblikovanjem ak-
tivno nagovorili 500 podjetij, 5.000 članov skupnosti ter 2.500 javnih uslužbencev in nji-
hovih deležnikov z namenom spodbude pri uporabi oblikovalskih veščin. Še naprej bodo 
sodelovali z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi, saj verjamejo, da je tam skritega še veliko 
potenciala.

Kateri so predvideni koraki za dosego opisanih ciljev:

Pri doseganju naštetih ciljev bodo v Svetu za oblikovanje še naprej sodelovali s številnimi 
partnerji po vsej državi. Hkrati bodo skupaj razvili, zbrali, pripravili in zagotovili:

– paket podpore in usposabljanja za preoblikovanje mest, ki jih vodi skupnost,

– program veščin za mala in srednje velika podjetja, ki bo vključeval oblikovanje kot 
pomemben dejavnik uspešnosti,

– nov program oblikovalskih veščin za vodje, ki niso usposobljeni za oblikovanje, z 
namenom prepoznavanja komercialnega učinka oblikovanja,

– najnovejše družbene, okoljske in sistemske dobre prakse oblikovanja, tako da bodo 
lahko oblikovalci čim bolj izkoristili svoj potencial za dobro človeštva.

Načini financiranja zastavljenih ciljev:

Delno financiranje v vrednosti 50.000 funtov so za izvedbo zastavljenih ciljev v strategiji 
pridobili od Sklada nacionalne loterije.
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2.

Naslov: Oblikovanje v inovacijski strategiji 2020–2024 
Obdobje: 2020–2024 
Nosilna organizacija: Innovate UK  
(vladna agencija, ki deluje kot neresorna javna organizacija) 
Dokument je bil izdan leta 2020.

Kako v dokumentu definirajo oblikovanje (razumejo njegovo vlogo):

Inovacijo razumejo kot proces, ki pretvarja nove ideje v izdelke ali storitve, z namenom 
ustvarjanja vrednosti. Oblikovanje pa opisujejo kot pristop ali metodologijo, ki postavlja 
ljudi v središče inovativnega procesa in posledično zagotavlja večjo vrednost, saj so nas-
tali rezultati zaželeni in primerni za predvideno uporabo. To je bistveno zato, ker tehnolo-
gija je lahko vir novih idej, a o njihovi uspešnosti bodo odločali ljudje. 

Zagovarjajo, da oblikovanje kot poklicna veščina lahko podjetniškim idejam poleg pridobitve 
večje vrednosti hkrati pomaga zmanjšati tveganja, povezana z razvojem in trženjem izdel-
kov, storitev in procesov. Glavno značilnost oblikovanja prepoznajo v miselnosti, ki je osre-
dinjena na ljudi, pri tem pa se ta izrašča iz raziskovalnega, iterativnega pristopa k definiranju 
in reševanju problemov. Po mnenju avtorjev je posledično smiselno, da podjetja izkoristijo 
oblikovanje za podporo pri razvoju izdelkov, storitev, procesov, okolij in poslovnih modelov.

Kateri so glavni cilji aktualne politike:

Zato, da bodo podjetja sposobna odkriti in integrirati celotno vrednost oblikovanja, si je 
Innovate UK v skladu s priložnostmi in izzivi do leta 2024 zadal sistematično obravnavo 
štirih strateških tem:

Vzpostavitev jasne utemeljitve naložb v oblikovanje

Ugotovili so, da je podjetjem še vedno treba nujno pomagati pri prepoznavanju in kvan-
tificiranju vrednosti oblikovanja, vezanega na njihovo poslovanje in inovacijske izzive. 
Zadali so si, da bodo oblikovanje umestili v inovacijski kontekst in poslovno-analitični 
jezik. Ves čas procesa bodo sodelovali z izbranimi industrijskimi partnerji, poslovnimi 
organizacijami in omrežji z namenom razširitve sporočila o nujnosti nadaljnjih naložb 
v oblikovanje.

1. Znižanje vstopnih stroškov oblikovanja za vse tiste, ki ga v poslovni in  
 inovacijski proces vključujejo na novo

V okviru strategije bodo zagotovili nepovratna sredstva in pomagali priti do dru-
gih virov financiranja (na primer posojila za inovacije ali pospeševalnik naložb). 
Na ta način želijo spodbuditi naložbe v oblikovanje ob hkratnem zagotavljanju 
deljenja stroškov in zmanjšanju morebitnih tveganj pri vlaganju v oblikovanje.

2. Nudenje pomoči pri iskanju najboljših oblikovalskih talentov

V sodelovanju z drugimi partnerji bodo v okviru strategije podprli projekte, ki bodo 
podjetjem olajšali krmarjenje po profesionalnem oblikovalskem okolju in jim pri 
tem pomagali postati boljši pri naročanju ali zaposlovanju oblikovalcev.

3. Nudenje pomoči pri povečanju vrednosti oblikovanja

Podjetjem bodo z oblikovanjem pomagali ustvariti večjo vrednost. Poleg omenje-
nega zagotavljanja investicijskih stroškov v oblikovanje bodo v naslednjem koraku 
pomagali pri sprejetju in vpeljavi rutinskih procesov oblikovanja v podjetje. Pri tem 
bodo iskali tista podjetja, ki imajo ambicijo in potencial, da oblikovanje v podjetje 
vpeljejo kot poslovno strategijo ter na ta način v svoji organizaciji spodbujajo razvoj 
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oblikovalske kulture.

Glavne ciljne javnosti, ki jih s politiko obravnavajo (jih želijo doseči):

Industrijski partnerji, gospodarstvo, podjetja, poslovne organizacije in poslovna omrežja.

Kako se bo merila uspešnost politike z izbranimi ciljnimi javnostmi, ki jih želijo doseči:

Vse naštete cilje bodo ves čas spremljali in s pomočjo strokovnjakov evalvirali ter v pri-
meru programov z nepovratnimi sredstvi tudi merili. Glavno merilo bo izvedeno z evalva-
cijskimi študijami, ki bodo zajemale gospodarske učinke izvedenih naložb v oblikovanje. 
Hkrati bodo uporabljali modele učinkovitosti oblikovanja (na primer lestev oblikovanja) in 
tudi manj oprijemljive modele, kot sta odnos in kultura oblikovanja v podjetju.

Kateri so predvideni koraki za dosego opisanih ciljev:

Svoje delovanje so zastavili v obliki katalizatorja sprememb. Ogromno časa bodo posvetili 
komunikaciji (poseben fokus namenjajo javnosti, ki jo je težko doseči, na primer podje-
tjem, ki oblikovanja ne vključujejo v svoje delovanje), mreženju, nudenju podpore in zna-
nja, ne nazadnje pa tudi podeljevanju nepovratnih sredstev za izbrane pilotne projekte. 
Zato, da bodo zagotovili izredno strokovnost in neodvisnost programa, bodo ustanovili 
strokovno skupino iz širšega nabora gospodarstva in akademskega sveta.

Načini financiranja zastavljenih ciljev:

Innovate UK se poleg sedmih raziskovalnih svetov in agencije Research England umešča 
pod okrilje nacionalne agencije Raziskave in inovacije v Združenem kraljestvu (UKRI). Ta 
skrbi tudi za finančno podporo programa.
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Južna Koreja
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Uvod

Južna Koreja danes velja za eno od najbolj inovativnih, ustvarjalnih držav na svetu, kar je 
neverjeten dosežek, sploh če upoštevamo, da je bila Južna Koreja še v prvi polovici 20. 
stoletja zgolj agrarna japonska kolonija.150 Osvoboditev izpod japonske oblasti se je zgo-
dila šele po drugi svetovni vojni s strani Sovjetske zveze in ZDA. Državo so takrat razdelili 
na dva dela, a zaradi nedorečenosti glede razmejitve med državama je sledila vojna, ki 
se je leta 1953 končala z nestabilnim premirjem. Po vojni leta 1953 in obdobju vojaške 
vladavine se je Južna Koreja začela hitro in načrtno razvijati. Med letoma 1970 in 2002 je 
država že dosegla precejšnjo rast – v povprečju 7,2 % na leto (Bartzokas, 2006: 5; Soon-in 
in drugi, 2009 in 2011).

Uspešnost razvoja potrjuje Bloombergov indeks inovativnosti iz leta 2021, saj se na njem 
Južna Koreja umešča na prvo mesto seznama 60 najinovativnejših držav151 (Dayton, 
2020; Jamrisko, Lu in Tanzi, 2021). V Globalnem indeksu inovacij za leto 2021, ki ga prip-
ravljajo Univerza Cornell, INSEAD in Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, pa 
Južna Koreja med 132 analiziranimi državami zaseda peto mesto152 (WIPO, 2021: 4).

Načrtni premik v smeri inovativnosti in ustvarjalnosti se s tako imenovanim »korejskim 
valom« (hallyu) vztrajno širi od leta 1999. Če je leta 2004 kulturni in kreativni sektor pri-
speval 0,2 % korejskemu BDP (1,87 milijarde ameriških dolarjev), je deset let pozneje, leta 
2014, ta prispevek znašal že okoli 11,6 milijarde ameriških dolarjev. Za to, da je do takšne 
znatne rasti prišlo, pa je mogoče prepoznati spremembo razumevanja pomena kulturne-
ga in kreativnega sektorja na strani države. S premikom agende od države proizvajalke v 
državo kreativne ekonomije korejsko ministrstvo za kulturo v kulturni in kreativni sektor 
kontinuirano letno vlaga osupljivih 500 milijonov ameriških dolarjev s ciljem spodbuditi 
izvoz korejske kulture v vrednosti deset milijard ameriških dolarjev (Kohen; Roll, 2021). 
Rezultati so po dobrih dveh desetletjih vlaganja zelo oprijemljivi. Omenimo le najočitnej-
šega: korejski film Parazit, zmagovalec festivala v Cannesu, je leta 2020 postal prvi med-
narodni film v zgodovini, ki je kadarkoli zmagal na podelitvi oskarjev.

Ekosistem

Glavna strokovna institucija na področju oblikovanja in pri snovanju politik

Korejski inštitut za promocijo oblikovanja (KIDP)

Organiziranost: vladna (neprofitna) agencija 
Sedež: Seongnam 
Financiranje: Ministrstvo za trgovino, industrijo in energetiko (MOTIE) 
Ustanovitev: 1970

Korejski inštitut za promocijo oblikovanja (KIDP)153 je edina neprofitna organizacija, ki 
deluje pod okriljem Južnokorejske vlade, in sicer pod okriljem Ministrstva za trgovino, 
industrijo in energetiko (MOTIE).154 Kot vladna agencija je bila organizacija ustanovljena 
z namenom načrtovanja in izvajanja nacionalne politike in strategije oblikovanja s ciljem 
okrepitve konkurenčnosti korejske oblikovalske industrije. 

Med glavnimi funkcijami KIDP so podpora oblikovalski industriji in oblikovalcem, izbolj-
šanje izobraževanja in usposabljanja za oblikovanje, narodna in mednarodna promocija 
korejskega oblikovanja ter gradnja oblikovalske infrastrukture in ozaveščanje o pomenu 
oblikovanja. V zadnjem obdobju se vladna strategija s pomočjo KIDP usmerja predvsem v 
spodbujanje malih in srednje velikih industrij ter zagonskih podjetij, zlasti v panogah KKS.

Danes agencijo sestavljajo trije oddelki: strateško upravljanje; izobraževanje in razvoj-
no-raziskovalna dejavnost; promocija podjetij. Poslanstvo KIDP prepoznava v krepitvi 
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nacionalne konkurenčnosti in izboljšanja kakovosti življenja Korejcev z oblikovalskimi 
inovacijami, ujetimi pod sloganom Design Driven Innovation. Dolgoročno so si na KIDP v 
viziji zadali postati vodilna globalna inovativna oblikovalska organizacija.

Pod okriljem KIDP delujejo štiri domače podružnice:

• Korejski center oblikovanja (deluje v okviru Dongdaemun Design Plaza (DDP) – več 
v nadaljevanju);

• Center za raziskovanje na področju oblikovanja;

• StyleTech DKworks Gangnam;

• Centri DKworks;

in dve podružnici v tujini: 

• KIDP Kitajska;155

• Vietnamsko-korejski center oblikovanja (VKDC).156

Leta 2002 so s podporo korejske vlade odprli tudi pet regijskih centrov oblikovanja z 
namenom spodbujanja lokalnih oblikovalskih industrij, ki bodo pomagale uravnotežiti 
regionalni razvoj oblikovalske industrije kot celote. Aktivnosti, ki nastajajo pod okriljem 
KIDP, so DK Festival, DK Award, Design DB in K-design DNA.

Letno opravljajo in objavljajo statistična raziskovanja. Statistika iz leta 2019 razkriva, da 
KIDP zaposluje 183 ljudi, skupni dohodek organizacije znaša skoraj 39,5 milijona evrov 
(KIDP, 2019a, 2019b; KIDP integrirano poročilo; ALIO).

Glavni dogodki in nagrada na področju oblikovanja

DK Festival 

Pod znamko DK Festival157 organizacija KIDP letno organizira mednarodne konference 
in pod znamko DK Award natečaj za najboljše oblikovanje. V organizaciji redno priprav-
ljajo tudi razstave najboljšega oblikovanja (med njimi izstopa DK Biz, na kateri se je leta 
2020 predstavilo 178 izstopajočih izdelkov oblikovanja 70 podjetij). Na festivalu organi-
zirajo tudi zaposlitvene sejme, na katerih se podjetjem in javnosti predstavljajo korejski 
oblikovalci. Dva namena sejma sta tudi odkrivanje in promocija obetajočih oblikovalcev 
prihajajoče generacije. 

DK Award

DK Award158 je mednarodna korejska nagrada za odlično oblikovanje. Nagrado podeljuje-
jo pod okriljem Ministrstva za trgovino, industrijo in energijo, organizirata pa jo Korejski 
inštitut za promocijo oblikovanja (KIDP) in Korejska zveza oblikovalskih združenj (KFDA). 
Podlago nagradi tvori Zakon o promociji industrijskega oblikovanja in jo od leta 1966 po-
deljujejo letno. Od leta 1985 podeljujejo tudi certifikat kakovosti in odličnosti, ki ga zago-
tavlja korejska vlada in je poznan pod znamko GD (Good Design).

DDP Design Fair

Sejem oblikovanja DDP159 je primarno namenjen vzpostavljanju podpore korejski obliko-
valski industriji, zlasti oblikovalcem in obrtnikom, z namenom krepitve zaupanja potro-
šnikov v korejsko oblikovanje. Služi tudi kot prostor za izmenjavo oblikovalskih zamisli in 
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vzpostavljanje novih povezav z organizacijami in podjetji, ki narekujejo trende v obliko-
valski industriji. Del tega je tudi Young Designer Job Fair. Sejemski prostor je namenjen 
tudi novim predstavitvam vizij podjetij, ki s prikazom vzpostavljenih povezav z oblikova-
njem in oblikovalskim procesom poudarjajo prihodnje družbene usmeritve podjetja. Na 
sejmu podeljujejo tudi nagrado Best Design Awards.

Drugi člani ekosistema

Seulska fundacija oblikovanja

Pobudo za fundacijo so seulski oblikovalci dali leta 2008, uradna ustanovitev pa je bila 
leta 2009. Fundacija je bila ustanovljena z namenom dviga konkurenčnosti in promocije 
oblikovalske industrije v Seulu ter z namenom nuditi podporo različnim projektom, ki bodo 
širili kulturo oblikovanja s ciljem izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev Seula. Med 
prve večje projekte sodi uvrstitev mesta Seula v mrežo kreativnih mest UNESCO. Največji 
projekt fundacije pa je bila gradnja kulturnega središča Dongdaemun Design Plaza (DDP).

Creative City of Design 

Glavno mesto Seul je od leta 2010 član Unescove mreže kreativnih mest (Creative Cities 
Network; Soon-in in drugi, 2009). V mestu deluje okoli 73 % vseh korejskih oblikovalcev, 
posledično Seul velja za središče nacionalne oblikovalske scene. Glavni poudarek njiho-
vega oblikovalskega sektorja temelji na digitalizaciji in avtomobilski industriji. Po podatkih 
Unesca naj bi samo v Seulu bilo v kulturne in gospodarske dejavnosti, ki so neposredno 
ali posredno povezane z oblikovanjem, vključenih kar deset milijonov prebivalcev mes-
ta. Še več, v zadnjih letih naj bi bilo v oblikovalski industriji v Seulu ustvarjenih več kot 
170.000 delovnih mest. Skoraj tretjina teh delovnih mest je bila ustvarjena v proizvod-
nem in oblikovalsko-svetovalnem sektorju; druga tretjina pa deluje na področju modnega 
oblikovanja.

V mreži Creative City of Design so si v Seulu zadali štiri cilje, to so:

– tranzicija ustvarjalnih mest (angl. Creative Cities) v zdrava, trajnostna mesta, ki te-
meljijo na deljenju in izmenjavi znanj;

– spodbujanje industrijske izmenjave za skupno premagovanje izzivov informacijske 
dobe;

– komuniciranje o urbanističnih dosežkih Seula z izmenjavo izkušenj s pripravo in iz-
vajanjem javnih politik;

– izvajanje študentskih izmenjav z namenom pospeševanja ustvarjalnosti.

Dongdaemun Design Plaza (DDP)

Seulu je bil za leto 2014 podeljen naslov World Design Capital. Rezultat tega naslova je 
bil leta 2014 zgrajen glavni mejnik urbanega razvoja na področju oblikovanja: Dongda-
emun Design Plaza (DDP).160 Namen središča DDP je bilo ustvariti »kulturno središče v 
centru najbolj prometnega in zgodovinskega okrožja Seula. Nastala mega infrastruktura, 
namenjena oblikovanju in kreativnim industrijam, je oživila gospodarstvo okrožja. DDP 
na površini 86.574 m2 združuje muzej oblikovanja, dvorano umetnosti in laboratorij obli-
kovanja, del katerega so tudi knjižnica oblikovanja in prostori za izobraževanje« (Seoul 
Design Foundation).

Po nekaj letih uspešnega delovanja je središče doživelo tudi kar nekaj kritik, predvsem v 
smeri, da se v središču osredinjajo zgolj na blišč in promocijo oblikovanja v tujini. Prebival-
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https://seoulsolution.kr/
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http://kddna.designdb.com.
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ci glavnega mesta so ugotovili, da z osredinjanjem na paradigmo kreativnega mesta kot 
blagovne znamke prihaja do njihove izključitve. Še več, na podlagi analize je bilo prepoz-
nano, da se pobuda »Korejski val« v polju oblikovanja primarno osredinja na privabljanje 
turistov in/ali zagotavljanje tržnih priložnosti za tiste, ki delujejo v panogi. Skrb za vse 
druge pa je – kot so ugotavljali kritiki – umanjkala. Zato, da bi problematiko obravnavali v 
praksi, so se v okviru mestne politike Seula v nadaljevanju odločili osrediniti predvsem 
na problematiko neselektivnega razvoja in hitre urbanizacije. Zato, da bi problematiko 
obravnavali tudi v praksi, so pripravili projekt z naslovom Oblikovanje skrbi za meščane, 
ki temelji na razvoju modela trajnostnega urbanega razvoja z oblikovanjem. V praksi je 
to sledilo v oblikovanje doma za deklice z vedenjskimi težavami in centra za demenco 
(Stocker, 2013; Spence, 2020).

Pregled oblikovalskih politik

Pretekle politike na področju oblikovanja

Po Chungu (1993, 1998) in Choju (2004) se je korejska oblikovalska industrija strate-
ško preobrazila iz posnemovalca v inovatorja. Industrija je napredovala z vrsto ukrepov, 
vključno s štirimi petletnimi načrti za promocijo oblikovanja, ki jih je podpiral in izvajal Ko-
rejski inštitut za promocijo oblikovanja (KIDP). Kot je zapisal Choi (2014), je korejska vlada 
od zgodnjih šestdesetih let 20. stoletja oblikovanje obravnavala kot močno orodje za 
gospodarski razvoj, kar je privedlo do centralizirane politike spodbujanja oblikovanja. Cilj 
omenjenih politik je bil in je še vedno razviti Korejo kot pionirko oblikovanja, podpreti raz-
iskave oblikovanja, spodbuditi zasebne naložbe in dvigniti splošno zavest o oblikovanju. 

Za pomemben mejnik pri snovanju politik velja priprava nacionalnih smernic za razvoj 
oblikovanja – K-design iz leta 2012. Cilj smernic je razviti korejsko oblikovalsko identite-
to, s katero bo mogoče nagovoriti mednarodno okolje. Kot je zapisal Choi, je bil K-Design 
zasnovan kot metoda, ki podpira idejo kreativne ekonomije kot temelja ekonomskega na-
čela nove vladne politike, hkrati pa je politika pomembna še zato, ker je z njo oblikovalcem 
prvič zares uspelo penetrirati v vladni slovar in vse pore administracije, ki jo je v tistem 
času prevzela nova predsednica Park Geun-hye (Choi, 2014).

Oprijemljivost politik K-designa tvorijo projekti, kot sta Design Korea 2013 in K-design 
DNA.161 Projekt K-design DNA zbira kakovostne primere oblikovanja s področij tradicio-
nalne arhitekture, pohištva, keramike, modnega in industrijskega oblikovanja, filozofije, 
likovne umetnosti ter tudi sodobne oblikovalske primere iz elektronike, avtomobilizma, 
embalaže in novih materialov. Raziskava je pokazala, da večina izdelkov temelji na iskanju 
harmonije človeka z naravo, iz česar so raziskovalci abstrahirali idejo »oblikovanja v eno-
tnosti z naravo« kot oblikovalsko DNK korejskega oblikovanja (Choi, 2014). Poleg iskanja 
korejske identitete pa drugi cilj ostaja nespremenjen: oblikovanje še naprej ostaja orodje, 
ki povečuje ekonomsko vrednost in podpira politiko kreativne ekonomije. Vse študije še 
ugotavljajo, da so politične spodbude v obliki sprejetih politik ter javne in zasebne naložbe 
zelo pozitivno vplivale na razvoj oblikovalskega sektorja (UNCTAD, 2017).

Aktualne politike na področju oblikovanja

Temelj aktualne politike na področju oblikovanja predstavlja Zakon o promociji indu-
strijskega oblikovanja. Iz zakona izhajajo različne oblikovalske politike. Med uspešnejše 
novejše dokumente sodi Participativni proračun/Nova politika oblikovanja (Participedia, 
2015; Participatory Budgeting Division, 2019; KIDP News, 2021b). Leta 2018 ga je sprejelo 
Ministrstvo za gospodarstvo in finance. Pobuda je bila med državljani izredno dobro spre-
jeta in v dveh letih po sprejetju se je delež participativnih proračunskih sredstev povečal 
za 70 %, na 224 milijonov dolarjev. Od 1.399 prejetih projektov je komisija odobrila 38 
projektov. Ti so se med drugim osredinjali na izboljšavo področja brezposelnosti mladih 
in podporo za varstvo otrok, na mala podjetja in socialno marginalizirane skupnosti. Par-
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ticipativne pobude so segale tudi na področja razvoja mestnih gozdov, nadzora morskih 
smeti z droni in svetovalnih centrov za žrtve spolnega napada.

Iz temeljnega zakona se izrašča tudi dokument z naslovom Oblikovalska strategija 2020 
avtorjev KIDP. V dokumentu poudarjajo nujnost za naložbe v tehnološki razvoj za krepitev 
oblikovalskega sektorja in nacionalne konkurenčnosti. Z dokumentom si zadajo pripravo 
strategije promocije raziskovanja in razvoja z namenom izboljšanja strateškega razvoja 
in naložb v tehnologije oblikovanja.

V letu 2020 so pripravili tudi dokument, v katerem so se ukvarjali z oblikovalsko vizijo do 
leta 2050. Več o tem je predstavljeno na koncu poglavja (Pogled naprej).

Glavni aktualni dokument

Naslov: Zakon o promociji industrijskega oblikovanja

Obdobje: Prva različica zakona je stopila v veljavo 30. 12. 1996. Zadnja (popravljena) raz-
ličica zakona je bila sprejeta 31. 12. 2018 (KLRI, 2018). Zakon je v veljavi.

Nosilna organizacija: Ministrstvo za trgovino, industrijo in energijo (MOTIE)

Kako v dokumentu definirajo oblikovanje:

Industrijsko oblikovanje v zakonu definirajo kot vsako dejanje ustvarjanja in izboljšave 
izdelkov in storitev (vključno s kakršnimkoli ustvarjalnim dejanjem tehničnega razvoja in 
njegove izboljšave). Glavni namen oblikovanja prepoznajo v zadovoljitvi fizičnih in psiho-
loških potreb proizvajalcev in potrošnikov z optimizacijo estetskih, funkcionalnih in eko-
nomskih vrednot izdelkov, storitev, njihove proizvodnje. Hkrati pod terminom industrijsko 
oblikovanje v zakonu razumejo tudi oblikovanje izdelkov, oblikovanje embalaže, okoljsko 
oblikovanje, vizualno oblikovanje, storitveno oblikovanje in drugo.

Kateri so glavni cilji aktualne politike:

Priprava celovitega načrta za spodbujanje razvoja in promocijo industrijskega oblikovanja.

Kateri so glavni cilji aktualne politike:

Prispevati h krepitvi mednarodne konkurenčnosti domače industrije s pospeševanjem 
raziskav in razvoja na področju industrijskega oblikovanja ter podpiranjem dejavnosti, ki 
pospešujejo širjenje industrijskega oblikovanja.

Glavne ciljne javnosti, ki jih s politiko obravnavajo (jih želijo doseči):

Z zakonom obravnavajo in v njem (tam, kjer je smiselno) urejajo delovanje naslednjih 
ciljnih javnosti:

– domače industrije,

– industrijske oblikovalce,

– Korejski inštitut za promocijo oblikovanja (KIDP),

– inštitute, ki so povezani z zasebnimi podjetji na področju industrijskega oblik-
ovanja (imenuje jih minister za trgovino, industrijo in energetiko),

– univerze, visoke šole, višje šole in tehnične šole, ustanovljene po Zakonu o vi-
sokem šolstvu,

– nacionalne ali javne raziskovalne inštitute,

– druge institucije ali subjekte, predpisane z odlokom predsednika.
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Kateri so predvideni koraki za dosego opisanih ciljev:

Načrtna utrditev korejskih podjetij na mednarodnem trgu ter spodbujanje promocije, 
raziskav in razvoja na področju industrijskega oblikovanja. Vse od naštetega je KIDP 
dolžna meriti z letnimi statističnimi raziskavami (KIDP, 2020a in 2020b) in o svojem 
statusu redno poročati.

Načini financiranja zastavljenih ciljev:

Financiranje zagotavlja Ministrstvo za trgovino, industrijo in energetiko.

Pogled naprej

Naslov: Vizija oblikovanja 2050 – oblikovanje za državo, srečo in prihodnost

Obdobje: 2020–2050

Nosilna organizacija: Korea Institute of Design Promotion (KIDP) v sodelovanju s Korej-
skim inštitutom za industrijsko ekonomijo in trgovino, Korejskim centrom za produktiv-
nost in izbranimi zasebnimi raziskovalnimi inštituti.

Vizija oblikovanja 2050 (KIDP News, 2021a) predstavlja živahno mešanico politik, ki se 
prilagajajo razmeram, v katerih so negotovost in tveganja v vsakdanjem življenju priho-
dnosti postala običajna. Na podlagi dokumenta Vizija oblikovanja 2050 KIDP svoj pogled 
in delovanje usmerja v prihodnost. Organizacija se bo v prihodnosti načrtneje posvečala 
vlogi reševalca problemov in snovalca vizij. Oblikovanje hkrati prepoznavajo kot orodje, 
ki nam lahko pomaga predvidevati spremembe, s katerimi se bomo kot družba morali 
spopasti.

V dokumentu KIDP načrtuje vzpostavitev kratkoročnih in srednjeročnih akcijskih načrtov 
za uresničitev zastavljenega v Viziji oblikovanja 2050. Skupaj z oblikovalsko skupnostjo 
se bodo lotili naslednjih korakov:

1) ponovne ocene glavnih ciljev in uporabnikov oblikovalskih politik, 

2) razvijanje in vzpostavljanje praktičnih podpornih ukrepov za inovacije v oblikovanju,

3) opredelitev nadaljnjih zmožnosti korejskega oblikovanja in korejskih podjetij,

4) analiza študije primerov uspeha, ki temelji na oblikovanju,

5) prispevati k povečanju vitalnosti infrastrukturne industrije, 

6) odzvati se na prehod industrij, ki delujejo na digitalni osnovi.

Z dokumentom so si zadali tri cilje:

1. Korejsko oblikovanje kaže pot pametni revoluciji.

2. Korejsko oblikovanje sloni na globalno-lokalnih zmogljivostih.

3. Korejsko oblikovanje zagotavlja varno, zadovoljno življenje.

Z dosego ciljev verjamejo, da ne bodo pomagali le podjetjem in stroki oblikovanja, temveč 
tudi prebivalcem Koreje, saj se vse izrašča iz skupnega imenovalca: izboljšati življenja 
Korejcev. Uspeh bodo posledično merili s tem, kako pripravljena bo korejska družba na 
spremembe in izzive, ki jih čakajo v prihodnosti. Uspešnost se bo kazala v tem, kako dobro 
bodo predvideli spremembe v zunanjem okolju ter se spoprijeli s problemi, kot so nizka 
rast prebivalstva, staranje družbe, širjenje nalezljivih bolezni in sposobnost predvideva-
nja prihodnjih izzivov v oblikovalskem sektorju.
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