
 

 

 
Pove
 
Z več
do ino
 
 
V četrte
poteka
Region
medna
oblikov
polno k
interdis
strokov
dodano
 
Uvodom
poudar
konkure
povezov
nove ra
dobro d
 

 
 
Mag. Lil
industrij 
zaposlo
mednar
industrij 
inovativ
 

ezujem

 sodelov
ovativnih

ek, 10. nov
ala konfere
alna razvo

arodnega p
valci in pre
kongresno 
sciplinarne
vnjaki, ki la
o vrednost

ma je udelež
il, da je pov

enčnosti na 
valno in usm

azvojne izzive
delovanje kr

ijana Madja
 v Ljubljansk
vanja mlad
rodnem pro
 in ustvarjan

vnosti in gos

 

mo ob

vanja ind
h in konk

vember 20
enca: Pove
ojna agenc
projekta Kr
edstavniki p
 dvorano U

ega povezo
ahko skupa
tjo.  

žence dogo
vezovanje in
 trgu. »Oblik
merjeno k ra
e, ki jih bom
reativnih po

ar,  direktori
ki urbani reg
dih in inovat
ojektu Kreat
nju povezav
podarske u

blikova

dustrijski
kurenčni

11 je na G
ezujemo ob
cija Ljublja
reativna m
proizvodni
Urška razpr
ovanja ind
aj ustvarijo

odka pozdr
ndustrije in o
kovalsko raz
azvoju. Naša

mo lahko usp
oklicev,« je p

ica RRA LUR
giji lahko pris
ivnosti v go

tivna mesta
v z drugimi g
uspešnosti,« j

P
S
E

anje in

h obliko
ih proizv

ospodarsk
blikovanje 
nske urban

mesta (Crea
h podjetij t
ravljali o ne
ustrije z ind
 inovativne

ravil ljubljan
oblikovalske
zmišljanje je 
a zaveza k t
pešno rešev
poudaril dr. 

 

R, je dejala, 
speva k reše
spodarstvu
, ki je name

gospodarski
je še pojasn

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

n indu

valcev i
vodov 

kem razstav
 in industrij
ne regije (
ative Cities
ter izobraž
eizkoriščen
dustrijskimi
e in konkur

ski podžupa
e stroke nujn
 nepogrešljiv
trajnostnem
vali samo, č
 Koželj.  

 da spodbu
evanju trenu
. »RRA LUR z

enjen spodb
imi panoga
nila Lilijana M

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

ustrijo 

n sloven

višču, ob s
jo, ki jo je o
RRA LUR) v
s). Domači 
evalnih ins
nih potenc
i oblikoval
renčne izd

an dr. Janez
no za doseg
vo, ker je ce

mu razvoju n
e bomo ust

ujanje razvo
utnih izzivov
zato aktivno
bujanju razv
ami za doseg
Madjar.  

ma                    
o financira  
azvoj.  

REPO

nske indu

sejmu Amb
organiziral
v okviru 
 in tuji indu
stitucij so p
cialih 
ci in drugim

delke z viso

z Koželj, ki je
ganje 
elovito, ana
am prinaša
tvarili priložn

oja kreativni
v na področ
o sodeluje v
oja kreativn
ganje večje

    

         1/7 

ORTAŽA 

ustrije 

bient, 
a 

ustrijski 
pred 

mi 
oko 

e 

alitično, 
 številne 

nosti za 

h 
čju 
v 
nih 
e 

      



 

 

 
 
Udeleže
Sloveniji
kreativn
mnenju 
 

 
 

 

ence je poz
i, ki je dejal,

nih panog, k
 potrebno p

 

dravil tudi g
, da je potre
ki skupaj lah
povezovanj

 

gospod Ville
ebno spodb
hko dosežejo
e med drža

P
S
E

e Cantell, pr
bujati interd
o inovativni

avami.  

 

    

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

rvi sekretar V
isciplinarno
i preboj. Pra

  

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

Veleposlan
o povezovan
av tako je p

ma                    
o financira  
azvoj.  

ištva Finske 
nja industrije
o Cantellov

    

         2/7 

 v 
e in 
vem 

      



 

 

Prihod
industr
 
Tina Pez
in vpeto
za ekon
stanja k
panoga
mesecih
ter mark
dodano
LUR v pr
povezov
komunik
 

 
 
Obliko
 
Priznani 
oblikova
Suppan
oblikova
oblikova
in njeno
Finske d
države v

nje leto v 
rijskih obli

zdirc Nogra
ost projekta 
nomska razis
kreativnih ind
a, ki ima v Sl
h izvedemo
ketinških stro
o vrednostjo
rihodnjem le
vanja na po
kacijsko akc

ovanje in a

 finski obliko
alske skupin

nen, je na do
anjem in pro
alske stroke 

o sodelovan
države, zara
v tujini,« je p

 

 LUR Cent
ikovalcev

šek, RRA LU
 Kreativna m
skovanja je 
dustrij v Slov
loveniji neiz

o pilotni proj
okovnjakov
o,« je pojasn
etu ustanov
odročju kre
cijo »Kreativ

arhitektura

ovalec Ilkka
ne Snowcras
ogodku pre
oizvodnimi p
 cenjen. Fin

nje z industrij
di svojih usp

pojasnil Sup

er kreativ
v in industr

UR, je v uvod
mesta v evr
 v okviru pro
veniji. »Rezu
koriščen po
jekt povezo
, ki lahko s s

nila Tina Pez
vila Center k
ativnih indu

vna Ljubljana

a sta del F

a Suppanen
sh Design C

edstavil finsk
podjetji. To 

nska država 
jo. »Finsko o
pehov pa st
panen. 

P
S
E

vnih indust
rije 

dni predstav
ropske politi
ojekta Kreat
ltati te anal

otencial. Zat
ovanja indus
skupnim del
zdirc. Poleg 
kreativnih in
ustrij na regio
a«.  

 

Finske ide

n (http://ww
Co-operative
ke izkušnje s
sodelovanje
 pa že več k

oblikovanje 
ta med najp

 

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

trij in pilot

vitvi oprede
ke spodbuj
tivna mesta
lize kažejo, d
to smo se o
strijskih oblik
lovanjem ra
 pilotnega m

ndustrij, ki bo
onalni ravni

entitete 

ww.suppane
e, ki deluje v
odelovanja
e je dobro, 
kot 60 let na
in arhitektur
pomembne

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

ni model 

elila koncep
anja kreativ

a opravil pod
da je indust
dločili, da v

kovalcev in 
azvijejo izde
modela pov
o vozlišče zn
i ter izvedla 

en.com/) iz p
v okviru pod

a med indus
 saj je inova
ačrtno spod
ra sta sestav

ejšimi dejavn

ma                    
o financira  
azvoj.  

povezova

pt kreativnih
vnih industrij
drobno ana
trijsko obliko
v prihodnjih 
industrijskih 
lke z visoko 
vezovanja b
nanja, inform
 informativn

progresivne
djetja Studio
strijskim 

acijski poten
dbuja razvoj
vna dela id
niki promov

    

         3/7 

anja 

 industrij 
j. Inštitut 
alizo 
ovanje 

 podjetij 
 
bo RRA 
macij in 
no 

e 
o 

ncial 
j stroke 

dentitete 
iranja 

      



 

 

 
S celos
tujih trg
 
 

 
Jure Mik
za Indus
predsta
so sode
znamko
čevljev,
je sodel
marketi
 
 

 
 
 
 
 
 

stnim prist
gih 

klavc (http:
strijsko oblik

avil uspešen 
lovali obliko

o, ki je posta
, kupci pa se
oval Studio
nških znanj 

 

topom k r

//www.mikl
ovanje, ki so
 primer celo
ovalci in stro
ala prepozn
e praviloma
 Miklavc, do
v nove prod

razvoju no

 

lavc.si/), vo
odeluje pri o
ostnega pris
okovnjaki s p
avna v Slov

a vračajo. U
okazujejo, d
dukte lahko

P
S
E

ovih produ

odja Studia M
oblikovanju
stopa k razv
področja m
veniji in tujin
Uspeh obutv
da s stratešk
o dosežemo

 

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

uktov do u

Miklavc in d
 izdelkov za

voju Alpinine
marketinga, j

i. Na letni ra
ve Binom in 
kim vključev
o velike uspe

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

uspehov n

docent na A
a slovenska 
e obutve Bin
je razvila ob

avni prodajo
 drugih prod

vanjem oblik
ehe.  

ma                    
o financira  
azvoj.  

na domač

ALUO na od
podjetja, je
nom. Ekipa,
butev in bla
o okoli 10.00
duktov, pri k
kovalskih in 

    

         4/7 

čem in 

ddelku 
e 
, v kateri 
govno 

00 parov 
katerih 
 

 

      



 

 

 
Industr
 

 
Predava
za slabo
vlogi izo
znanja s
Repovš,
strateški
pa niso 
oblikova
inovacij
 

 
 
 
 
Saša J. M
premajh
Slovensk
slovensk
Britanije

rija ne pre

anjem je po
o sodelovan
obraževalne
slovenskih m
, SMJWT, ki s
im upravljan
 dovolj dob
anja je tako
jski potencia

Maechtig, A
hno število k
ka politika, 
kega gospo

e itd.  

 

epoznava

o odmoru sle
nje oblikova
ega procesa
menedžerjev
se ukvarja z
njem podje
ro usposobl

o pogosto o
al industrijsk

ALUO, je op
končnih izde
po ugotovit

odarstva, ki 

 inovacijs

edila okrog
anja in indus
a in politika
v na področ
z marketinšk
etij, je dejal, 
ljeni za inov

omejena na 
kih oblikoval

 

pozoril na po
elkov, ki jih p
tvah sogovo
bi bila prim

P
S
E

skega pot

 
 

la miza, na 
strije, priložn
h države. So
čju industrijs

kim upravlja
 da je pristo

vativno delo
 vizualno po
lcev neizkor

omanjkanje
ponudimo n
ornikov, nim
erljiva s stra

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

tenciala o

 
 

 kateri so so
nostih, ki jih d
ogovorniki s
skega obliko
njem, uprav

op slovenskih
ovanje podj
odobo prod
riščen.  

e tekmovaln
na slovensk

ma jasne stra
tegijami Fin

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

oblikovalc

odelujoči raz
dobro sode
so opozorili n
ovanja in in
vljanjem bla
h podjetij ne
etij. Vloga i

duktov, med

nega duha v
em in medn
ategije inov
nske, Danske

ma                    
o financira  
azvoj.  

cev  

zpravljali o v
lovanje prin
na nizko sto
ovacij. Jern

agovnih zna
ezrel, mene
ndustrijskeg
dtem ko je 

v industriji in
narodnih trg

vativnega ra
e, Francije, V

    

         5/7 

vzrokih 
naša, 
opnjo 
nej 
amk in 
džerji 

ga 

n 
gih. 
azvoja 
Velike 

      



 

 

 

 
 
 
Vsi sode
priložno
temeljili 
bodo v 
interdisc
 

 
 
Sodelo
 
Inovacij
industrijs
modela

elujoči so se
ost, da se zn
 na stratešk
 prihodnosti
ciplinarnih in

ovanje v p

jski proces n
skih oblikova

a povezovan

 

e strinjali, da
ebimo slab
em interdisc
i uspešna tis
novacijskih p

pilotnem m

nastajanja n
alcev in stro
nja razvojni

 

 je na obdo
ih praks in d
ciplinarnem
sta proizvod
procesih pre

 

modelu po

novih izdelko
okovnjakov 
h oddelkov

P
S
E

obje krize po
delovni zago

m sodelovan
dna podjetja
epoznala sv

ovezovan

ov, ki bodo 
 za marketin

v gospodars

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

otrebno gle
on usmerim
nju. Po mnen
a, ki bodo v
voje razvojn

nja oblikov

 uspešni na 
ng, znamče
kih družb, o

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

edati predvs
o v nove pr
nju Miloša E
v oblikovanj
ne priložnost

vanja in in

 trgu,  zahte
enje in prod
oblikovalcev

ma                    
o financira  
azvoj.  

sem kot na 
ristope, ki bo
Ebnerja, Trim
ju in 
ti.  

ndustrije 

eva vključen
ajo. Z razvo
v in marketi

    

         6/7 

odo 
mo d.d., 

nost 
jem 
nških 

      



 

 

strokovn
inovativ
konfere
in obliko
 
V začet
izhodišč
posame
Projektn
začetku
sodelov
projekto
za imple
 
Vse zain
želeli vk
obvestil
tina.pez
 
 
 
 

njakov bo R
vnosti in kon
nci,  bodo n

ovalci.  

tku prihodnj
ča in cilje za
ezniki in štud
ne skupine s
u meseca b
vali tudi proj
ov bo predv
ementacijo 

nteresirane 
ključiti v pilot
la o prihodn
zdirc@ljublja

 

RRA LUR vzp
nkurenčnost
nastali meh

ega leta bo
a oblikovanj
dentje s pod
se bodo ses
o vzpostavl
jektni mana
vidoma zak
 v proizvodn

industrijske o
tni projekt p
njih aktivnos
ana.si.  

ostavila nov
i slovenskeg

hanizmi in m

odo organiz
e pilotnega

dročja oblik
tale predvid
jen delovni 

agerji in strok
ljučen v ma
njo in trženje

oblikovalce
povezovanja
stih projekta

P
S
E

ve oblike so
ga gospoda

metodologije

zirane proje
a projekta, n
ovanja skup
doma dvak
 proces, v k
kovnjaki s p

aju 2011 z ra
e. 

e, proizvodn
a oblikovalc
a prijavite p

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

odelovanja, 
arstva. Z akt
e povezova

ektne skupin
na katerih b
paj s predsta
krat v mesec
katerem bod
odročja ma

azstavo idejn

na podjetja 
cev in indus

po elektronsk

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

 ki bodo pri
tivnostmi, ki 

anja med pr

ne, ki bodo 
bodo sodelo
avniki proizv
cu januarju 
do poleg gl
arketinga. P
nih osnutko

 in druge str
strije, vabim
ki pošti na n

ma                    
o financira  
azvoj.  

spevale k v
 bodo sledil
roizvodnimi 

opredelile 
ovali kreativ
vodnih pod
 prihodnje le
lavnih delež

Prvi del pilot
ov, ki bodo o

rokovnjake, 
o, da se na

naslov: 

    

         7/7 

večji 
e 
podjetji 

ni 
jetij. 
eto, v 
žnikov 
nih 
osnova 

 ki bi se 
a 

      


