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Vabilo na delavnico  
Oblikovanje in inovacijska politika 
Rdeča dvorana, Mestna hiša Ljubljana, 26. 11. 2013 
 
Evropska komisija je septembra 2013 objavila dokument ‘Action Plan for Design-driven Innovation in 
Europe’1, ki poudarja potencial sistematične uporabe oblikovanja kot orodja za spodbujanje tržno 
usmerjenih inovacij osredotočenih na uporabnika, z namenom zviševanja ravni evropske 
konkurenčnosti. Sistematična uporaba oblikovanja, v povezavi z raziskavami in razvojem, lahko 
pozitivno vpliva na dvig konkurenčnosti v vseh gospodarskih sektorjih.  
 
Tudi v Sloveniji je bilo oblikovanje opredeljeno kot dinamičen dejavnik razvoja. Na medsektorski ravni 
med več ministrstvi je bila oblikovana študija »Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem 
oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te 
dejavnosti v Sloveniji«, izvedena v letu 2012. 
 
Oblikovanje predstavlja pristop k reševanju problemov, ki se lahko uporablja v zasebnem in javnem 
sektorju, za spodbujanje inovacij izdelkov, storitev, družbe in celo politik z vključevanjem potreb 
uporabnika. 
 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije vas v okviru Regionalnega centra kreativne 
ekonomije vabi k sodelovanju na delavnici “Oblikovanje in inovacijska politika”, katerega namen je 
raziskati, kako lahko oblikovanje, kreativne industrije in inovacije prispevajo h konkurenčnosti regije. 
Delavnico bo vodila Anna Whicher, predstavnica mednarodne mreže SEE2. 
 
Udeleženci bodo preko vizualnih in praktičnih vsebin vključeni v konstruktiven dialog. Dopoldanski 
del delavnice se bo osredotočal na mapiranje regionalnega sistema oblikovanja za deležnike, z 
namenom analize prednosti in slabosti. Predlagana bodo tudi praktična priporočila politik za krepitev 
vloge oblikovanja v Ljubljanski regiji, kar bo predstavljalo tudi prispevek k Regionalnemu razvojnemu 
programu 2014-2020.  
 
Popoldansko srečanje bo osredotočeno na prenos predlogov politik v program celovite podpore 
oblikovanju. Program podpore oblikovanju je instrument, ki cilja na spodbujanje povpraševanja po 
oblikovanju med malimi in srednje velikimi podjetji in/ali javnim sektorjem. Hkrati program podpore 
oblikovanju poudarja tudi zagotavljanje kakovostnega strokovnega znanja za oblikovalce preko 
izobraževanj in mentorstva.   
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
   mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, l.r.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-swd-2013-380_en.pdf 
2 SEE je mreža 11-ih evropskih partnerjev, ki sodeluje v izmenjavi dobrih praks za pospešitev vključevanja oblikovanja v 
inovacijske politike in programe (www.seeplatform.eu). Vodja projekta SEE je ‘Design Wales’, ki je del nacionalnega centra 
za razvoj in raziskave produktnega oblikovanja (‘Product Design and Development Research’) na ‘Metropolitan University’ v 
Cardiffu (http://pdronline.info/). 
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