
 

 

 

Pove
 
Z več
do ino
 
 
Ljubljan
dogode
razvojn
projekt
predsta
aktualn
interdis
strokov
dodano
 
Uvodom
poudar
konkure
povezov
nove ra
dobro d
RRA LUR
prispeva
gospod
namenj
gospod
pojasnil
Velepos
povezov
 
Tina Pez
in vpeto
za ekon
stanja k
panoga
mesecih
ter mark
dodano
LUR v pr
povezov
komunik
 
Priznani 
Design C
izkušnje 

ezujem

 sodelov
ovativnih

na, 10. nov
ek Povezuj

na agencija
ta Kreativn
avniki proiz
nem stanju
sciplinarne
vnjaki, ki la
o vrednost

ma je udelež
il, da je pov

enčnosti na 
valno in usm

azvojne izzive
delovanje kr
R je dejala, 
a rešitve za 

darstvu. »RRA
jen spodbuj

darskimi pan
a Lilijana M
slaništva Fin
vanje indus

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

 finski obliko
Co-operativ
 sodelovanj

 

mo ob

vanja ind
h in konk

vember 20
jemo oblik
a Ljubljans

na mesta (C
zvodnih po
u slovenskih
ega povezo
ahko skupa
tjo.  

žence dogo
vezovanje in
 trgu. »Oblik
merjeno k ra
e, ki jih bom
reativnih po
da spodbuj
 trenutne izz
A LUR zato a
janju razvoja

nogami za d
adjar. Udele

nske v Slove
strije in kreat

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

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

ovalec Ilkka
ve, ki deluje
ja med indu

blikova

dustrijski
kurenčni

11 – Na Go
kovanje in 
ske urbane
Creative C
odjetij ter iz
h proizvod
ovanja ind
aj ustvarijo

odka pozdr
ndustrije in o
kovalsko raz
azvoju. Naša

mo lahko usp
oklicev«, je p
janje razvoj
zive na pod
aktivno sod
a kreativnih

doseganje v
ežence je p
niji, ki je dej
tivnih panog

UR, je v uvod
mesta v evr
 v okviru pro
veniji. »Rezu
k neizkorišče
ekt povezo
, ki lahko s s

nila Tina Pez
vila Center k
ativnih indu

vna Ljubljana

a Suppanen
e v okviru po
ustrijskim ob

P
S
E

anje in

h obliko
ih proizv

ospodarske
 industrijo, 
e regije (RR

Cities). Dom
zobraževa

dnih podjet
ustrije z ind
 inovativne

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

dročju zapos
eluje v med

h industrij in 
večje inova
pozdravil tud
al, da je po
g, ki skupaj 

dni predstav
ropske politi
ojekta Kreat
ltati te anal

en potencia
vanja indus

skupnim del
zdirc.  Poleg
kreativnih in
ustrij na regio
a«.  

n iz progresiv
odjetja Stud

blikovanjem 

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

n indu

valcev i
vodov 

em razstav
 ki ga je or
RA LUR) v o

mači in tuji 
lnih instituc
tij in neizko
dustrijskimi
e in konkur

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

h industrij v L
slovanja mla
dnarodnem
ustvarjanju 
tivnosti in g
di gospod V

otrebno spo
 lahko dose

vitvi oprede
ke spodbuj
tivna mesta
lize kažejo, d

al. Zato smo
strijskih oblik
lovanjem ra

g pilotnega 
ndustrij, ki bo
onalni ravni

vne oblikova
dio Suppane
 in proizvod

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

SPORO

ustrijo 

n sloven

višču je da
rganizirala 
okviru med
industrijski
cij so razpr
oriščenih p
i oblikoval
renčne izd

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

mu razvoju n
e bomo ust

g. Lilijana M
Ljubljanski u
adih in inov
 projektu Kr
povezav z d
ospodarske

Ville Cantell
dbujati inte
žejo inovati

elila koncep
anja kreativ

a pripravil po
da je indust

o se odločili,
kovalcev in i
azvijejo izde
modela po

o vozlišče zn
i ter izvedla 

alske skupin
en pa je pre
nimi podjet

ma                    
o financira  
azvoj.  

OČILO ZA M

nske indu

anes potek
 Regionaln

dnarodneg
 oblikovalc
ravljali o 
otencialih 
ci in drugim

delke z viso

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

Madjar, direk
rbani regiji 

vativnosti v 
reativna me
drugimi 

e uspešnosti«
, prvi sekret

erdisciplinarn
ivni preboj. 

pt kreativnih
vnih industrij
odrobno an
trijsko obliko
 da v prihod
industrijskih 
lke z visoko 
vezovanja 

nanja, inform
 informativn

ne Snowcra
edstavil finsk
tji. To sodelo

    

         1/2 

MEDIJE 
 
 

ustrije 

al 
na 
a 
ci in 

 
mi 
oko 

e 

alitično, 
 številne 

nosti za 
ktorica 
lahko 

esta, ki je 

«, je še 
tar 
no 
  

 industrij 
j. Inštitut 

nalizo 
ovanje 
dnjih 
podjetij 
 
bo RRA 
macij in 
no 

sh 
ke 
ovanje 

      



 

 

je dobro
let načr
arhitekt
najpom
vodja St
oblikova
razvoju 
dobre p
 
Dogode
sodelov
izobraže
neustrez
inovacij
blagovn
podjetij 
Saša J. M
premajh
Slovensk
slovensk
Francije
gledati 
nove pr
Po mne
bodo v 
 
 
 
 
Več info
 
Nataša 
telefon:
e-pošta
 
 
 
 
 
 

o, saj je inov
rtno spodbu
ura sta sesta

membnejšim
tudia Miklav
anju izdelko
obutve Bino

poslovne rez

ek se je nad
vanje obliko
evalnega p
zne stopnje
j. Jernej Rep
nimi znamka
 nezrel, men
Maechtig, A
hno število k
ka politika, 
kega gospo

e, Velike Brita
predvsem k
ristope, ki bo

enju Miloša E
 oblikovanju

ormacij:  

 Mršol, RRA 
 01 306 19 2

a: natasa.mr

 

vacijski pote
uja razvoj str
avna dela i
i orodji prom
vc in docen

ov za sloven
om, ki nepo
zultate v Slo

daljeval z ok
ovanja in ind

rocesa in p
 znanja slov

povš, SMJW
ami in strate
nedžerji pa 
ALUO, je op
končnih izde
po ugotovit

odarstva, ki 
anije itd. Vs
kot na prilož
odo temeljil
Ebnerja, Trim
u in interdisc

LUR, vodja 
23 
rsol@ljubljan

encial obliko
roke in njen
identitete Fi
moviranja d
nt na ALUO 
ska podjetja

osredno kaž
oveniji in na 

kroglo mizo,
dustrije, prilo
olitikah drža

venskih men
WT, ki se ukva
eškim uprav
 niso dovolj 

pozoril na po
elkov, ki jih p
tvah sogovo
bi bila prim
i sodelujoči
žnost, da se
li na interdis

mo, bodo v 
ciplinarnih in

projekta Cr

na.si 

P
S
E

ovalske stro
o sodelova
inske, zarad

države v tujin
na oddelku
a, je predsta
e, da celos
 mednarod

 na kateri so
ožnostih, ki ji
ave. Sogovo
nedžerjev na
arja z marke
vljanjem pod
 dobro uspo
omanjkanje
ponudimo n
ornikov, nim
erljiva s stra
 so se strinja

e znebimo sl
sciplinarnem
 prihodnosti
novacijskih p

reative Citie

Projekt poteka v
Srednja Evropa,
Evropski sklad z

oke cenjen. 
nje z indust

di svojih uspe
ni«, je pojas
u za Industrij
avil uspešen
tni pristop k
nih trgih.  

o sodelujoč
h dobro sod
orniki so opo
a področju 

etinškim upra
djetij, je deja
osobljeni za 
e tekmovaln
na slovensk

ma jasne stra
tegijami Fin

ali, da je na 
abih praks i

m povezova
i uspešna tis
procesih pre

es 

v okviru program
, katerega delno
za regionalni ra

Finska držav
rijo. »Finsko 
ehov pa sta
nil Suppane
jsko oblikov
n primer ce

k razvoju pro

či razpravljal
delovanje p
ozorili na pro
 industrijskeg
avljanjem, u
al, da je pris
 inovativno 

nega duha v
em in medn
ategije inov
nske, Danske
 obdobje kr
in delovni za

anju in strate
sta proizvod
epoznala p

ma                    
o financira  
azvoj.  

va pa že ve
oblikovanje

a med 
en. Jure Mik
anje, ki sod
lostnega pr

odukta prina

li o vzrokih z
prinaša, vlog
oblematiko
ga oblikova
upravljanjem
stop slovens
 delovanje 
v industriji in
narodnih trg

vativnega ra
e, Švedske, 
rize potrebn
agon usme
eškem sode
dna podjetja
priložnosti za

    

         2/2 

eč kot 60 
e in 

klavc, 
eluje pri 
ristopa k 
aša 

za slabo 
gi 
 

anja in 
m z 
skih 
podjetij. 

n 
gih. 
azvoja 
 
no 
rimo v 

elovanju. 
a, ki 
 razvoj.  

      


