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Razmišljate

z desno

možgansko

polovico

?



Kulturne in kreativne industrije (KKI) imajo velik potencial za 
povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji ter za krepitev
gospodarskega in družbenega razvoja s spodbujanjem inovacij, ki 
izhajajo iz kreativnosti.

Mreža transnacionalnega povezovalnega trkalnika projekta 
COCO4CCI povezuje najboljše iz dveh svetov – odprto miselnost in 
inovativne pristope KKI ter izkušnje in tehnološko moč naprednih 
industrij (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

 � Kako se vključim v zahtevne projekte?
 � Kje lahko dostopam do novih tehnologij in materialov?
 � Koga zanima moje strokovno znanje, načrti in ideje?
 � Kako lahko v prihodnje razvijem svoj dejavnost?
 � Kje lahko nadgradim svoje znanje in stopim v stik s strokovnjaki?
 � Kje se povežem z odprto mislečimi ljudmi?

Imate 
izziv?

W: interreg-central.eu/COCO4CCI
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25 besed o 
kreativcih



OBLIKOVANJE
Spoznavanje drug drugega.
Faza, v kateri skupina (predstavniki  AVM in KKI) razprav-
lja o namenu in ciljih, definira in razdeli naloge, določi 
časovne okvirje in vzpostavi osebne odnose. 

Ciljna področja: MISELNOST / TRENDI / TEHNOLOGIJA

NORMIRANJE
Sodelovanje drug z drugim
Faza, v kateri skupina (predstavniki AVM in 
KKI) definira vrednote ter vzpostavi pravila
medsebojnega sodelovanja.

Ciljna področja: TRENDI / TEHNOLOGIJA IZVAJANJE
Usklajeno delovanje
Faza, v kateri ima skupina (predstavniki AVM in
KKI) produktiven odnos in je sposobna
učinkovito komunicirati in se usklajevati.

Ciljna področja: USTVARJANJE NOVIH POSLOVNIH 

PRILOŽNOSTI

VIHARJENJE
Izzivanje drug drugega
Faza, v kateri skupina (predstavniki AVM in 
KKI) definira cilje in strategijo za 
doseganje teh ciljev.

Ciljna področja: MISELNOST / TEHNOLOGIJA

4 enostavni koraki 
za povezovanje
 

1
2

3
4



Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) je 
interdisciplinarno vozlišče, ki spodbuja razvoj in 
povezovanje kulturnega in kreativnega sektorja v 
regiji. S svojo vizijo delovanja aktivno prispeva k 
vnosu kreativnosti v javni in zasebni sektor. RCKE 
deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Vaša lokalna 
podpora

W: rcke.si

E:info@rcke.si

Tina Pezdirc Nograšek
tina.pezdirc@rralur.si
01 306 19 21



Povežite 
se z 

Povežite 
se z 

logičnimi
osredotočenimi na dejstva
realističnimi 
organiziranimi
znanstveno usmerjenimi
stvarnimi

intuitivnimi
osredotočenimi na umetnost in 

ustvarjalnost
z bogato domišljijo

predanimi sanjarjenju
usmerjenimi v ustvarjanje novih 

zgodb
ljubitelji fikcije

Uporabite obe polovici možganov
Uporabite obe polovici možganov



Razmišljate z levo 
možgansko polovico

Razmišljate z desno 
možgansko polovico

ste logični
osredotočeni na dejstva
realistični
organizirani
znanstveno usmerjeni
stvarni

ste intuitivni
osredotočeni na umetnost in 

ustvarjalnost
z bogato domišljijo

predani sanjarjenju
uživate v ustvarjanju novih zgodb

radi imate fikcijo

Uporabite obe polovici možganov
Uporabite obe polovici možganov



Gospodarska zbornica Slovenije spodbuja predstavnike naprednih 
proizvodenj k sodelovanju s predstavniki kreativnih industrij ter 
išče priložnosti za povezovanje, ki izhajajo iz novih razvojnih izzivov, 
kot so digitalizacija, krožno gospodarstvo, novi materiali, idr.

Vaša lokalna 
podpora

W: www.gzs.si

E: projects@gzs.si

mag. Grit Ackermann
grit.ackermann@gzs.si 
+386 1 5898 418

Žiga Lampe
ziga.lampe@gzs.si
+386 1 5898 424

Nina Vrabelj
nina.vrabelj@gzs.si
+386 1 5898 424
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Kulturne in kreativne industrije (KKI) imajo velik potencial za po-
vezovanje z drugimi industrijskimi sektorji ter za krepitev go-
spodarskega in družbenega razvoja s spodbujanjem inovacij, ki 
izhajajo iz kreativnosti. 

Mreža transnacionalnega povezovalnega trkalnika projekta 
COCO4CCI povezuje najboljše iz dveh svetov – odprto miselnost in 
inovativne pristope KKI ter izkušnje in tehnološko moč naprednih 
industrij (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

 � Kako se vključim v zahtevne projekte?
 � Kje lahko dostopam do novih tehnologij in materialov?
 � Koga zanima moje strokovno znanje, načrti in ideje?
 � Kako lahko v prihodnje razvijem svoj dejavnost?
 � Kje lahko nadgradim svoje znanje in stopim v stik s strokovnjaki?
 � Kje se povežem z odprto mislečimi ljudmi?
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W: interreg-central.eu/COCO4CCI

POVEZOVALNI TRKALNIK
KULTURNIH IN KREATIVNIH INDUSTRIJ

#C
O

CO
4C

CI

KREATIVNOST 
SPODBUJA INOVACIJE



KREATIVNOST 
SPODBUJA INOVACIJE

Razmišljate 

z levo

možgansko

polovico

?


