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1 Uvod

V okviru projekta CRE:HUB je nastala študija »Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji«, ki predstavlja rezultat 
poglobljenega raziskovanja Inštituta za ekonomska raziskovanja 
(IER). V študiji so bile upoštevane splošne metodološke smernice, ki 
jih je pripravila Latvijska univerza in potrdil vodilni partner projekta 
CRE:HUB Regija Basilicata.  

V pričujočem dokumentu »Kreativnost 
za inovacije v LUR« so zbrani povzetki in 
interpretacije rezultatov iz dokumenta 
»Stanje kulturnih in kreativnih industrij 
v Ljubljanski urbani regiji«. Predstavljeni 
so ključni statistični podatki o kulturnih 
in kreativnih industrijah v Sloveniji 
in Ljubljanski urbani regiji, zbrani na 
podlagi definicije tega sektorja, ki jo je 
v najnovejši študiji objavila Evropska 
komisija.

Cilj pripravljenega dokumenta 
»Kreativnost za inovacije v LUR« je 
osvetliti podatke, ki izpostavljajo 
pomen tega sektorja ter s tem odpreti 
razmišljanje o njegovih potencialih. 
Inovativnost, soustvarjanje, znanje, 
zmožnost povezovanja in oblikovanja 
ustvarjalnih skupnosti, pa so samo 
nekatere bistvene značilnosti tega 
sektorja. 

Ker verjamemo v potenciale kulturnega 
in kreativnega sektorja, v okviru RCKE, ki 
deluje pod okriljem RRA LUR, vpeljujemo 
kreativnost v različne segmente 
družbe, s ciljem doseganja družbenih in 
ekonomskih inovacij (izdelkov, storitev in 
procesov). Z lastnimi in tujimi vrhunskimi 
strokovnjaki na kreativce, podjetnike, 
odločevalce in oblikovalce politik, 
raziskovalno-izobraževalne ustanove 
ter nevladne organizacije prenašamo 
znanja in spretnosti, potrebne za 
njihovo interdisciplinarno povezovanje 
ter kreativno reševanje družbenih in 
poslovnih izzivov. 
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2 Ključni statistični 
podatki o Ljubljanski 
urbani regiji

Splošni podatki

Ljubljanska urbana regija (LUR) se ujema 
z Osrednjeslovensko statistično regijo 
(Osrednja Slovenija), ki predstavlja eno od 
dvanajstih slovenskih regij. Po velikosti 
gre za drugo največjo slovensko regijo, 
ki obsega 2555 kvadratnih kilometrov, 
kar predstavlja nekaj več kot desetino 
ozemlja Republike Slovenije. LUR ima 
prek 500.000 prebivalcev, kar je več kot 
četrtina celotnega prebivalstva Slovenije. 
To je regija z največjo gostoto poselitve 
v Sloveniji (214 ljudi na kvadratni km), 
čeprav je ta glede na evropsko in 
svetovno povprečje dokaj majhna (SURS, 
2016).

Registrirana brezposelnost v LUR je nižja 
od slovenskega povprečja. Plače v tej 
regiji so najvišje v državi, to območje pa 
je privlačno tudi za priseljevanje. LUR ima 
dobre prometne povezave v vse smeri in 
je gospodarsko najrazvitejša regija. Ima 
najvišji BDP na prebivalca v Sloveniji - 
25.329 evrov in je leta 2013 ustvarila 37 % 
skupnega državnega BDP-ja (SURS, 2016).

LUR ima največ človeških virov, znanja 
in podjetnosti, kot tudi priložnosti, tako 
v kapitalskem kot v kreativnem okolju. 

Hitra rast v regiji pa skupaj s priložnostmi 
prinaša tudi zaplete in izzive, ki jih je 
potrebno reševati hkrati. Mesto je 
skupaj s svojimi predmestnimi naselji in 
naravnim okoljem vse bolj prepleteno z 
medmestno regijo. 

Statistični podatki o 
kulturnih in kreativnih 
industrijah

V spodnji Tabeli 1 so predstavljeni 
ključni statistični podatki o kulturnih 
in kreativnih industrijah v Sloveniji in 
v Ljubljanski urbani regiji. Definicija o 
kulturnih in kreativnih industrij (seznam 
šifer NACE Rev.2) sledi najnovejši študiji 
o kulturnih in kreativnih industrijah, ki 
jo je objavila Evropska komisija (2016, 
glej str. 282). Statistični podatki so bili 
pridobljeni iz podatkovnih baz končnih 
obračunov. Opazovalna enota je podjetje, 
ki je registrirano kot pravna oseba (mikro, 
mala in srednja podjetja) in je poslovalo 
vseh 12 mesecev v sklicnem letu ter imelo 
vsaj nekaj prihodkov.
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Tabela 1: Statistika o kulturnih in kreativnih industrijah

2009 2009 2012 2012 2015 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Št. majhnih in 
srednjih podjetij 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

3.634 8.504 4.624 11.009 4.110 9.828

Št. vseh majhnih in 
srednjih podjetij 34.303 102.184 40.427 120.051 36.691 110.338

Delež majhnih in 
srednjih podjetij, ki 
odpade na kulturne 
in kreativne 
industrije

10,59% 8,32% 11,44%

9,17% 11,20% 8,91%

Št. zaposlenih v 
majhnih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

6.881 14.291 6.248 13.126 5.862 12.617

Št. zaposlenih v vseh 
majhnih in srednjih 
podjetjih

113.579 324.309 103.988 305.109 104.224 309.744

Delež zaposlenih v 
majhnih in srednjih 
podjetjih, ki odpade 
na kulturne in 
kreativne industrije

6,06% 4,41% 6,01% 4,30% 5,62% 4,07%

10,59%

8,32% 11,44%

2009 2009 2012 2012 2015 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Št. malih in 
srednjih podjetij 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

3.634 8.504 4.624 11.009 4.110 9.828

Št. vseh malih in 
srednjih podjetij 34.303 102.184 40.427 120.051 36.691 110.338

Delež malih in 
srednjih podjetij, ki 
odpade na kulturne 
in kreativne 
industrije

10,59% 8,32% 11,44% 9,17% 11,20% 8,91%

Št. zaposlenih v 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih   
industrijah

6.881 14.291 6.248 13.126 5.862 12.617

Št. zaposlenih v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih 113.579 324.309 103.988 305.109 104.224 309.744

Delež zaposlenih v 
malih in srednjih 
podjetjih, ki odpade 
na kulturne in 
kreativne industrije

6,06% 4,41% 6,01% 4,30% 5,62% 4,07%

10,59% 8,32% 11,44% 9,17% 11,20% 8,91%

6,06% 4,41% 6,01% 4,30% 5,62% 4,07%
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Tabela 1: Statistika o kulturnih in kreativnih industrijah

2009 2009 2012 2012 2015 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Skupni prihodki v 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

906.996.575  1.544.706.056  865.356.233  1.549.657.675  856.270.624  1.537.693.281  

Skupni prihodki 
v vseh malih in 
srednjih podjetjih 14.316.413.605  34.777.380.950  15.155.086.374  38.075.533.667  16.040.126.411  40.546.619.732  

Delež skupnih 
prihodkov v malih in 
srednjih podjetjih, ki 
odpade na kulturne 
in kreativne 
industrije

6,34% 4,44% 5,71% 4,07% 5,34% 3,79%

Izvoz v malih in 
srednjih podjetjih 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

78.134.295  131.248.790  113.389.264  214.980.547  150.718.856  294.936.002  

Izvoz v vseh malih in 
srednjih podjetjih 2.186.855.046  6.430.068.172  3.027.913.251  9.001.660.713  3.753.357.852  11.484.988.014  

Delež izvoza v 
malih in srednjih 
podjetjih, ki odpade 
na kulturne in 
kreativne industrije

3,57% 2,04% 3,74% 2,39% 4,02% 2,57%

4,07%5,71%4,44%6,34% 5,34% 3,79%

3,57% 3,74% 4,02%2,39% 2,57%2,04%
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Glavni zaključki, ki jih je mogoče 
povleči iz statističnih podatkov, 
predstavljenih v tabeli 1, so:

ז  Delež malih in srednjih podjetij s 
področja kulturnih in kreativnih 
industrij je v LUR veliko večji kot v 
Sloveniji na splošno.

ז  Podobno je delež zaposlenih v malih 
in srednjih podjetjih s področja  
kulturnih in kreativnih industrij precej 
večji v primerjavi s celotno Slovenijo.

ז  Število malih in srednjih podjetij 
s področja kulturnih in kreativnih 
industrij se je bistveno povečalo v 
obdobju od 2009 do 2012, vendar pa 
se je v letu 2015 ponovno nekoliko 
zmanjšalo.

ז  Število zaposlenih v malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih in kreativnih 
industrijah se je od leta 2009 
zmanjševalo, v primerjavi z vsemi 
malimi in srednjimi podjetji pa se je 
to število ponovno nekoliko povečalo 
med letoma 2012 in 2015.

ז  Skupni prihodki v malih in srednjih 
podjetjih s področja kulturnih in 
kreativnih industrij v LUR so se od 
2009 zniževali, medtem ko so se 
skupni prihodki v vseh malih in 
srednjih podjetjih v istem obdobju 
občutno zvišali.

ז  Podjetja s področja kulturnih in 
kreativnih industrij so običajno 
manjša v primerjavi z drugimi 
panogami, saj je delež njihovih 
zaposlenih precej manjši kot delež 
števila zaposlenih v drugih malih in 
srednjih podjetjih.

ז  Mala in srednja podjetja v kulturnih 
in kreativnih industrijah običajno niso 
zelo izvozno usmerjena, vendar pa 
se je njihov izvoz občutno povečal v 
obdobju 2009 do 2015. Poleg tega so 
mala in srednja podjetja v kulturnih 
in kreativnih industrijah v LUR precej 
bolj izvozno usmerjena v primerjavi z 
drugimi slovenskimi regijami.

Kot glavno področje te analize so bile 
upoštevane vse panoge, ki se označujejo 
za kreativne industrije v skladu z Zeleno 
knjigo o KKI (COM, 2010): oblikovanje 
kot priznano gonilo inovacij in glavno 
področje dejavnosti RCKE, arhitektura 
kot panoga z dolgo tradicijo v Sloveniji 
ter oglaševanje. Poleg osrednjih izbranih 
panog kreativnih industrij je bilo kot 
kreativna industrija upoštevano tudi 
področje razvoja programske opreme in 
računalniških igric, saj gre za hitro rastočo 
panogo, ki ustvarja visoko dodano 
vrednost tudi v povezavi z oblikovanjem. 
V spodnjih tabelah (Tabele 2-5) so 
predstavljeni nekateri ključni statistični 
podatki za izbrane panoge.



11

• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 



12

Tabela 2: Mala in srednja podjetja v arhitekturi

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Št. malih in 
srednjih podjetij v 
arhitekturi 463 1122 526 1280 488 1137

Št. vseh malih in 
srednjih podjetij 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

3634 8504 4624 11009 4110 9828

Delež malih in 
srednjih podjetij v 
arhitekturi glede na 
vsa mala in srednja 
podjetja v 
kulturnih in 
kreativnih 
industrijah

12,74% 13,19% 11,38% 11,63% 11,87% 11,57%

Št. zaposlenih v malih 
in srednjih podjetjih v 
arhitekturi 71554 178641 51610 151749 43837 122481

Št. zaposlenih v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

688054 1429089 624790 1312648 586236 1261695

Delež zaposlenih v 
malih in srednjih 
podjetjih v 
arhitekturi glede na 
zaposlene v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

10,40% 12,50% 8,26% 11,56% 7,48% 9,71%

11,63% 11,57%11,87%11,38%13,19%12,74%

10,40% 12,50% 8,26% 11,56%11,56% 7,48% 9,71%

Arhitekturo v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 71.11
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Tabela 2: Mala in srednja podjetja v arhitekturi

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Skupni prihodki v 
malih in srednjih 
podjetjih v arhitekturi 101.629.546  206.013.516  69.935.383  181.990.730  63.674.231  141.034.500  

Skupni prihodki 
v vseh malih in 
srednjih podjetjih 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

906.996.575  1.544.706.056  865.356.233  1.549.657.675  856.270.624  1.537.693.281  

Delež skupnih 
prihodkov v malih 
in srednjih podjetjih 
v arhitekturi 
glede na skupne 
prihodke v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

11,21% 13,34% 8,08% 11,74% 7,44% 9,17%

Skupni izvoz v malih 
in srednjih podjetjih v 
arhitekturi 3.328.641  5.947.609  6.236.262  24.378.450  6.932.172  19.437.486  

Skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

78.134.295  131.248.790  113.389.264  214.980.547  150.718.856  294.936.002  

Delež skupnega 
izvoza v malih in 
srednjih podjetjih v 
arhitekturi glede na 
skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

4,26% 4,53% 5,50% 11,34% 4,60% 6,59%

11,21% 13,34% 8,08% 11,74% 7,44% 9,17%

4,26% 4,53% 5,50% 11,34% 4,60% 6,59%

Arhitekturo v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 71.11
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Tabela 3: Mala in srednja podjetja v oblikovanju

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Št. malih in 
srednjih podjetij        
v oblikovanju 329 793 457 1103 452 1089

Št. vseh malih in 
srednjih podjetij 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

3634 8504 4624 11009 4110 9828

Delež malih in 
srednjih podjetij v 
oblikovanju glede na 
vsa mala in srednja 
podjetja v
 kulturnih in 
kreativnih 
industrijah

9,05% 9,33% 9,88% 10,02% 11,00% 11,08%

Št. zaposlenih 
v malih in srednjih 
podjetjih v 
oblikovanju

23557 58750 21584 54485 22384 53084

Št. zaposlenih v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

688054 1429089 624790 1312648 586236 1261695

Delež zaposlenih v 
malih in srednjih 
podjetjih v 
oblikovanju glede 
na zaposlene v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

3,42% 4,11% 3,45% 4,15% 3,82% 4,21%

9,05% 9,88% 11,00% 11,08%

4,11% 3,82%3,42% 4,15%3,45% 4,21%

9,33% 10,02%

Oblikovanje v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 74.10, 74.20
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Tabela 3: Mala in srednja podjetja v oblikovanju

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Skupni prihodki v 
malih in srednjih 
podjetjih v 
oblikovanju

22.244.469  51.322.179  25.577.814  55.825.647  27.486.445  56.477.242  

Skupni prihodki 
v vseh malih in 
srednjih podjetjih 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

906.996.575  1.544.706.056  865.356.233  1.549.657.675  856.270.624  1.537.693.281  

Delež skupnih 
prihodkov v malih 
in srednjih podjetjih 
v oblikovanju 
glede na skupne 
prihodke v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

2,45% 3,32% 2,96% 3,60% 3,21% 3,67%

Skupni izvoz v malih
in srednjih podjetjih v 
oblikovanju 1.542.778  3.832.423  3.809.304  5.212.906  3.698.376  6.207.781  

Skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

78.134.295  131.248.790  113.389.264  214.980.547  150.718.856  294.936.002  

Delež skupnega 
izvoza v malih in 
srednjih podjetjih v 
oblikovanju glede na 
skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

1,97% 2,92% 3,36% 2,42% 2,45% 2,10%

3,60% 3,67%3,21%2,96%3,32%2,45%

3,36%2,92% 2,42% 2,45% 2,10%1,97%

Oblikovanje v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 74.10, 74.20
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Tabela 4: Mala in srednja podjetja v oglaševanju

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Št. malih in srednjih 
podjetij v 
oglaševanju 555 1139 692 1458 580 1194

Št. vseh malih in 
srednjih podjetij 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

3634 8504 4624 11009 4110 9828

Delež v malih in 
srednjih podjetjih v 
oglaševanju glede na 
vsa mala in srednja 
podjetja v 
kulturnih in 
kreativnih 
industrijah

15,27% 13,39% 14,97% 13,24% 14,11% 12,15%

Št. zaposlenih v malih 
in srednjih 
podjetjih v 
oglaševanju

111109 165380 89515 139164 87522 139132

Št. zaposlenih v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

688054 1429089 624790 1312648 586236 1261695

Delež zaposlenih v 
malih in srednjih 
podjetjih v 
oglaševanju glede 
na zaposlene v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

16,15% 11,57% 14,33% 10,60% 14,93% 11,03%

13,39% 13,24% 14,11% 12,15%14,97%15,27%

14,33% 11,03%14,93%10,60%11,57%16,15%

Oglaševanje v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 70.21, 73.11, 73.12
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Tabela 4: Mala in srednja podjetja v oglaševanju

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Skupni prihodki v 
malih in srednjih 
podjetjih v 
oglaševanju

251.835.493  310.760.847  247.327.501  309.030.615  258.589.067  317.545.009  

Skupni prihodki 
v vseh malih in 
srednjih podjetjih 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

906.996.575  1.544.706.056  865.356.233  1.549.657.675  856.270.624  1.537.693.281  

Delež skupnih 
prihodkov v malih 
in srednjih podjetjih 
v oglaševanju 
glede na skupne 
prihodke v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

27,77% 20,12% 28,58% 19,94% 30,20% 20,65%

Skupni izvoz v malih 
in srednjih podjetjih v 
oglaševanju 24.594.268  29.067.833  30.662.828  38.732.612  34.826.065  44.614.738  

Skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

78.134.295  131.248.790  113.389.264  214.980.547  150.718.856  294.936.002  

Delež skupnega 
izvoza v malih in 
srednjih podjetjih v 
oglaševanju glede na 
skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

31,48% 22,15% 27,04% 18,02% 23,11% 15,13%15,13%23,11%18,02%27,04%22,15%31,48%

27,77% 20,12% 28,58% 19,94% 30,20% 20,65%

Oglaševanje v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 70.21, 73.11, 73.12
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Tabela 5: Mala in srednja podjetja na področju razvoja  programske opreme in računalniških igric

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Št. malih in srednjih 
podjetij na področju 
razvoja programske 
opreme in 
računalniških igric

536 1333 751 1856 639 1552

Št. vseh malih in 
srednjih podjetij 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

3634 8504 4624 11009 4110 9828

Delež malih in 
srednjih podjetij na 
področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških 
igric glede na vsa 
mala in srednja 
podjetja v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

14,75% 15,67% 16,24% 16,86% 15,55% 15,79%

Št. zaposlenih 
v malih in srednjih 
podjetjih na 
področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških igric

131755 297761 161873 326684 190666 378428

Št. zaposlenih v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

688054 1429089 624790 1312648 586236 1261695

Delež zaposlenih v 
malih in srednjih 
podjetjih na 
področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških 
igric glede na 
zaposlene v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

19,15% 20,84% 25,91% 24,89% 32,52% 29,99%

14,75% 16,24%

20,84%

15,67% 16,86% 15,55% 15,79%

19,15% 25,91% 24,89% 32,52% 29,99%

Področje razvoja programske opreme in računalniških igric v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 58.21 + 58.29 + 62.01
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Tabela 5: Mala in srednja podjetja na področju razvoja  programske opreme in računalniških igric

2009 2012 2015
LUR SLO LUR SLO LUR SLO

Skupni prihodki v 
malih in srednjih 
podjetjih na 
področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških igric

107.317.095  229.777.859  142.990.559  276.273.797  160.666.496  322.525.185  

Skupni prihodki 
v vseh malih in 
srednjih podjetjih 
v kulturnih in 
kreativnih industrijah

906.996.575  1.544.706.056  865.356.233  1.549.657.675  856.270.624  1.537.693.281  

Delež skupnih 
prihodkov v malih 
in srednjih podjetjih 
na področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških igric 
glede na skupne 
prihodke v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

11,83% 14,88% 16,52% 17,83% 18,76% 20,97%

Skupni izvoz v malih 
in srednjih podjetjih 
na področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških igric

14.230.770  31.830.766  30.875.699  61.216.306  51.834.961  111.434.267  

Skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

78.134.295  131.248.790  113.389.264  214.980.547  150.718.856  294.936.002  

Delež skupnega 
izvoza v malih in 
srednjih podjetjih 
na področju razvoja 
programske opreme 
in računalniških 
igric glede na 
skupni izvoz v vseh 
malih in srednjih 
podjetjih v kulturnih 
in kreativnih 
industrijah

18,21% 24,25% 27,23% 28,48% 34,39% 37,78%

11,83% 14,88% 20,97%16,52% 17,83% 18,76%

18,21% 24,25% 27,23% 28,48% 34,39% 37,78%

Področje razvoja programske opreme in računalniških igric v NACE Rev.2 predstavlja kategorija 58.21 + 58.29 + 62.01
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Iz statističnih podatkov, 
predstavljenih v tabelah 2-5, 
se lahko naredijo naslednji 
pomembni zaključki: 

ז  V večini preučenih panog 
(arhitektura, oblikovanje in 
oglaševanje) je v obdobju 2009-2015 
prišlo do določenega upada števila 
zaposlenih, kljub rasti števila malih in 
srednjih podjetij.

ז  Med obravnavanimi panogami 
je med letoma 2009 in 2015 do 
največjega upada števila zaposlenih 
prišlo v arhitekturi, kar velja tudi za 
skupne prihodke.

ז  Področje razvoja programske 
opreme in računalniških igric je po 
drugi strani v tem obdobju zabeležila 
velik porast zaposlovanja v LUR ter 
v celotni Sloveniji. Posledično se je 
delež zaposlenih v tej panogi (od vseh 
zaposlenih v kulturnih in kreativnih 
industrijah) v LUR povečal z 19 % v 
letu 2009 na 33 % leta 2015.

ז  Podobno je očitno tudi povečanje 
(za skoraj 50 %) skupnih prihodkov 
na področju razvoja programske 
opreme in računalniških igric med 
letoma 2009 in 2015.

ז  Kljub zmanjšanju števila zaposlenih v 
oblikovanju med 2009 in 2015, so se 
skupni prihodki v tej panogi v letih od 
2009 do 2012 stalno povečevali. 

ז  Skupni izvoz se je povečal v skoraj 
vseh od upoštevanih panog: do 
največje rasti je na državni ravni 
prišlo v arhitekturi (za več kot 300 %).
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• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
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3 Značilnosti kulturnih 
in kreativnih industrij 
v LUR

Leta 2015 je bilo v LUR 4110 malih in srednjih podjetij oz. 11,2 %. 
Večina tovrstnih podjetij je bila zelo majhnih, saj so zaposlovala 5862 ljudi, 
torej je bilo v posameznem podjetju povprečno zaposlenih 1,4 oseb. 
Skupaj je delež vseh zaposlenih v malih in srednjih podjetjih  v kulturnih in 
kreativnih industrijah v LUR znašal 5,62 %.

4110
malih in srednjih

 podjetij

11,2%

5862
zaposlenih v 

tovrstnih podjetjih

oseb povprečno 
zaposlenih v 

posameznem 
podjetju

5,62%
skupni delež vseh 
zaposlenih v malih in 
srednjih podjetjih v 
kulturnih in kreativnih 
industrijah v LUR 
(2015)
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Kulturne in kreativne industrije (KKI) 
prevladujejo v regijah z urbanimi območji 
in prestolnicami (Power, Nielsen, 2010). 
Ljubljana je prestolnica in največje mesto 
v Sloveniji, zato ni presenetljivo, da so 
se kreativne industrije skoncentrirale 
na tem območju. To je potrdila tudi 
analiza statističnih podatkov teh panog in 
gospodarstva (glej Tabelo 1), ki kaže, da je 
delež malih in srednjih podjetij s področja 

kulturnih in kreativnih industrij ter delež 
zaposlenih na tem področju v LUR precej 
večji kot v Sloveniji na splošno.  

Poleg tega je analiza zaposlenosti v KKI v 
Sloveniji (Murovec, Kavas, 2010) potrdila 
tudi koncentracijo KKI okoli prestolnice. 
Koncentracija ustvarjalnih ljudi v Ljubljani 
predstavlja torej enega glavnih dejavnikov 
razvoja KKI regiji.

• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
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Ljubljana je prestolnica Slovenije, zato 
se tam nahaja tudi večina kulturnih 
ustanov. Ocenjeno je bilo, da se 60 % 
vseh slovenskih kulturnih dogodkov, 
infrastrukture in ljudi, ki delajo v kulturi, 
nahaja v Ljubljani. Vse glavne fakultete 
se nahajajo v Ljubljani, kot tudi največja 
podjetja iz drugih poslovnih sektorjev. 
Poleg dejstva, da je Ljubljana prestolnica 
in ima ustrezne infrastrukturne in 
izobraževalne zmogljivosti za razvoj 
kulturnih in kreativnih industrij, razvoj 
le-teh spodbuja tudi uveljavljen sistem 
podpore podjetništvu (osredotočen na 
zagonska podjetja), ki sicer ni primarno 
osredotočen na KKI, a jih vključuje. Poleg 
tega so bile uspešne tudi razne pobude 
»od spodaj navzgor«, kot npr. Poligon 
(sodelovalni prostor oz. »coworking space«) 
ali Zavod Big.

Tako kot velja za celotno območje tudi 
mala in srednja podjetja s področja KKI 
v LUR niso zelo izvozno usmerjena. Kljub 
temu se je njihov izvoz v obdobju med 
2009 in 2015 občutno povečal ter presegel 
delež izvoza malih in srednjih podjetij s 
področja KKI v Sloveniji. 
 

Večina malih in srednjih podjetij s 
področja KKI bi rada povečala svojo 
internacionalizacijo, a jih pri tem ovirajo 
različni dejavniki. Najpomembnejši oviri sta 
pomanjkanje financiranja in nezadostna 
podpora internacionalizaciji.

Glede na obseg in usmeritev dejavnosti 
RCKE, smo arhitekturo, oblikovanje, 
oglaševanje ter področje razvoja 
programske opreme in računalniških igric 
določili kot pomembne panoge za razvoj 
LUR.
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• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
• Stanje kulturnih in 
kreativnih industrij v 
Ljubljanski urbani regiji 
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4 SWOT analiza

Spodaj predstavljena SWOT analiza temelji na podatkih pridobljenih iz 
že obstoječih podatkovnih baz, statističnih analiz, intervjujev, fokusnih 
skupin in ankete o malih in srednjih podjetjih s področja kulturnih in 
kreativnih industrij.
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Splošno poslovno okolje:

• Administrativne ovire

Zakonodaja:

• Davčna in delavska zakonodaja

• Zaščita pravic intelektualne lastnine

Trg:

• Majhen trg

• Vsi delajo vse

• Nizke cene proizvodov/storitev, konkurenca 
na podlagi cen

• Nizko povpraševanje po inovativnih 
proizvodih

• Malo usposobljenih posrednikov

• Neenaka razmerja v vrednostni verigi

• Pomanjkanje kritične mase (usmeritev zgolj 
na domači trg)

• Pomanjkanje močnih blagovnih znamk

• Heterogena kakovost proizvodov/storitev v 
kulturnih in kreativnih industrijah

Kompetence in usposabljanja:

• Neustrezne veščine o oglaševanju in 
menedžmentu

• Izobraževalni sistem ne spodbuja 
kreativnosti

• Pomanjkanje specializiranih izobraževalnih 
programov

• Pomanjkanje interdisciplinarnosti 

Finančni viri:

• Nezadostno financiranje

Internacionalizacija:

• Pomanjkanje podpore internacionalizaciji

Infrastruktura:

• Kritična masa infrastrukture, ustanov in 
podjetij zgolj v Ljubljani

• Pomanjkanje prostorov za mreženje

• Podporne ustanove niso usklajene

Slabosti
Trg:

• Močno javno financiranje kulturnega 
sektorja (kultura kot slovenski državni 
interes)

• Mednarodno priznani posamezniki ter mala 
in srednja podjetja v nekaterih panogah

Kompetence in usposabljanja:

• Tradicija

Internacionalizacija:

• Proizvodi/storitve za prodajo na 
mednarodnem trgu

Infrastruktura:

• Kritična masa infrastrukture, ustanov in 
podjetij v Ljubljani

• Dostopnost pisarniških/proizvodnih 
prostorov 

• Dostopnost sodobne tehnologije

• Aktivne državne poklicne zveze

Ozaveščanje in promocija:

• Uveljavljeni dogodki, nagrade

Prednosti

• Povečevanje povpraševanja po kreativnih 
proizvodih

• Digitalizacija

• Dostopnost IKT infrastrukture

• Povezava novih tehnologij in sektorja 
kreativnih industrij

• Vloga umetnosti in oblikovanja kot gonil 
ustvarjalnosti

• Rast pomena kulturnega turizma

Priložnosti
• Gospodarska kriza (težave v zasebnem 

sektorju in pomanjkanje javnih sredstev na 
državni in EU ravni)

• Hitro spreminjajoče se tehnologije

• Ostra konkurenca drugih držav

• Izseljevanje nadarjenih v druge države

• Vsebine se lahko enostavno kopirajo

• Nedosledni sistemi zaščite pravic 
intelektualne lastnine in avtorskih pravic 

Nevarnosti

Ozaveščanje in promocija:

• Nizka ozaveščenost o vlogi kulturnih in kreativnih 
industrij

• Nezadostna promocija in prizadevanja za dvig 
ozaveščanja

Podporne strategije:

• Pomanjkanje strateških dokumentov

• Pomanjkanje podpornih strategij

• Kriteriji javnega naročanja



28

5 Viri in literatura

BSA (2014): The Compliance Gap: BSA Global Software Survey. June 2016, BSA The Software Alliance. 
Dostopno na: http://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey_Study_en.pdf 
(dostop 18. januar 2017).

European Comission (2010): Green Paper: Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries. 
Brussels: COM, 2010.

European Commission (2016), Boosting the Competitiveness of Cultural and Creative Industries for Growth and Jobs, 
EASME/COSME/2015/003, June 2016, prepared by the Austrian Institute for SME Research and VVA Europe. 
Dostopno na: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18001/attachments/1/translations/en/renditions/native
 (dostop 2. november 2016).

Murovec, N., Kavas, D. (2010). “SWOT Analysis - Status of the Creative Industries in Ljubljana”. Ljubljana: IER. Operational 
Programme for the Implementation of the EU Cohesion Policy 2014-2020.
Dostopno na:http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_ang_final_web.pdf 
(dostop 17. januar 2017).
Power, D., Nielsen, T. (2010), “Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries,” Europe Innova, European cluster 
observatory. 
Dostopno na: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/615/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
(dostop 25. november 2016).

Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region (2015): Regional development programme of the Ljubljana 
Urban Region 2014-2020. 
Dostopno na: http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/RRP%20LUR%202014- 2020%20english%20version.pdf 
(dostop 17. januar 2017).

Slovenia’s Smart Specialisation Strategy (2015). 
Dostopno na: http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/SPS_predstavitve/S4_dokume nt_2015_october_
eng_clean_lekt.pdf) 
(dostop 17. januar 2017).
 
SURS (2016), “Slovene Regions in Figures,” Ljubljana: Statistical office of the Republic Slovenia. 
Dostopno na: http://www.stat.si/dokument/8941/regije-v-stevilkah.pdf 
(dostop 24. november 2016).



29




