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Izvleček
Kreativne industrije v občini Zreče
Kreativne industrije zajemajo dejavnosti, katerih rezultat niso nujno materialni proizvodi,
ampak gre za aktivnosti, ki ustvarjajo proizvode, močno odvisne od intelektualne lastnine,
kreativnosti in inovativnosti posameznika. Namen naloge je proučiti razvoj in prostorske
značilnosti kreativne industrije v občini Zreče. Delo obsega študij literature, analizo podatkov
in terensko delo. Razvoj in stanje kreativne industrije temelji na podlagi podatkov,
pridobljenih iz agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Rezultati so
pokazali, da se največ podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije, nahaja v
naselju Zreče. Močno prevladuje dejavnost drugo tehnično projektiranje in svetovanje. Glede
na potrebne lokacijske dejavnike ima največje možnosti za nadaljnji razvoj dejavnosti
kreativne industrije naselje Zreče.
Ključne besede: ekonomska geografija, kreativne industrije, lokacijski dejavniki, Zreče,
Slovenija

Abstract
Creative industries in the municipality of Zreče
The creative industries include activities, which end results are not necessarily material goods.
It's about the activities that create goods, which strongly depend on intelligence, creativity,
and innovativeness. The purpose of this assignment is to review the development and the
spatial characteristics of creative industry in the municipality of Zreče. The assignment
includes the study of the literature, the analysis of the data and fieldwork. The development
and the condition of the creative industry is based on the foundation of the data that was
gained from the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related
Services. The results have shown that the most companies that are engaged in activities of
creative industries are located in Zreče. There is a strong prevail of secondary engineering
consultancy. Based on the needed locational characteristics the settlement of Zreče has the
biggest potential for the further development of the creative industry.
Key words: Economic geography, creative industries, locational characteristics, Zreče,
Slovenia
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1. Uvod
Ustvarjanje proizvodov, ki nimajo nujno materialnega značaja in so rezultat človeškega
kapitala, znanja, kreativnosti in inovativnosti, razumemo pod pojmom kreativne industrije.
Kreativne industrije vedno bolj pridobivajo na pomenu za državno in lokalno ekonomsko
blaginjo. Človeška ustvarjalnost velja za največji ekonomski vir postindustrijskega časa, saj
bo industrija vedno bolj odvisna od kreativnega in inovativnega načina ustvarjanja in trženja
proizvodov. Informacijska tehnološka revolucija je vplivala na dramatične spremembe v
gospodarstvu, družbi in kulturi prebivalstva, zato do sedaj uveljavljeni načini proizvodnje niso
bili več ustrezni. Zaradi vedno bolj tekmovalnega okolja in procesa globalizacije je prišlo do
globalne delitve dela in so delovno intenzivne dejavnosti prešle na vzhod, tako je morala tudi
industrija postati bolj prožna, prilagodljiva in vzdržljiva, če je hotela ostati konkurenčna
ostalim (Bole, 2008). Ustvarjanje dodane vrednosti v obliki oglaševanja, trženja in
oblikovanja postaja vedno bolj pomembno in z njim vedno večje povpraševanje po
kreativnem in inovativnem načinu razmišljanja (Bole, 2008). Za razvoj takšnega načina
razmišljanja pa je potrebno posebno kreativno okolje, kjer se lahko pretakajo različne ideje in
zamisli (Žaucer in sod. 2012). Takšen način proizvodnje je pomemben tudi z vidika
trajnostnega razvoja, saj ni odvisen od industrijske infrastrukture in naravnih virov in zato
veliko pripomore k ohranitvi naravnega in hkrati kulturnega okolja (Murovec in sod., 2012).
V zaključni seminarski nalogi bomo predstavili pojem kreativne industrije, razvoj, stanje in
pomen kreativne industrije v občini Zreče na podlagi podatkov pridobljenih iz Agencije za
javnopravne evidence in storitve. S terenskim delom bomo ugotavljali dejavnike, ki so
vplivali na lokacije podjetij, ter morebitna odstopanja pridobljenih podatkov od stanja na
terenu. Na koncu bomo opredelili tiste dejavnike in prostorske značilnosti, ki bi lahko
potencialno vplivali na nadaljnji razvoj kreativne industrije v občini Zreče. V nalogi bomo
uporabljali izraz kulturne/kreativne industrije, kot ga uporablja ministrstvo za kulturo.

1.1 Namen
Namen zaključne seminarske naloge je proučiti razvoj in prostorske značilnosti kreativne
industrije v občini Zreče.
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1.2 Cilji
Cilji proučevanja kreativne industrije v občini Zreče so:
-

opredeliti pojem kreativne industrije,

-

proučiti razvoj in trenutno stanje kreativne industrije v občini Zreče (število podjetij,
število zaposlenih, vrste dejavnosti),

-

analizirati prostorske značilnosti kreativne industrije v občini Zreče,

-

opredeliti možnosti za prihodnji razvoj kreativne industrije v občini Zreče.

1.3 Metode dela
Delo je sestavljeno iz kabinetnega dela, ki obsega študij literature ter analizo podatkov
Agencije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), ter terenskega dela, ki
obsega preverjanje zbranih podatkov na terenu ter anketiranje. Raziskava temelji na podatkih
za leto 2015, razvoj pa na podatkih za obdobje od leta 2008 do 2015.

1.4 Delovna hipoteza
V sklopu raziskovalnih ciljev in namena naloge smo določili naslednjo delovno hipotezo:
-

V občini Zreče je največ kreativne industrije na področju kulturne dediščine (muzeji
razstave), turizma (oglaševanje in snemanje video filmov za oglaševanje) ter knjig in
založništva (lokalni časopis, izdajanje knjig). Največ podjetij, ki se ukvarjajo z
dejavnostmi kreativne industrije, je lociranih v središčih naselij z ugodnimi
lokacijskimi dejavniki.
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2. Kreativne industrije kot gospodarska dejavnost
Izraz »kreativne industrije« se je začel uporabljati v devetdesetih letih 20. stoletja (Murovec
in sod., 2012) in sovpada z vse večjo terciarizacijo gospodarstva (Bole, 2008). Pojem se
uporablja

za opredelitev potencialnih komercialnih aktivnosti, ki so bile predhodno

obravnavane izključno v ne-ekonomskem smislu. Predstavlja aktivnosti, ki ustvarjajo
simbolične proizvode, ki so močno odvisni od intelektualne lastnine (Murovec in sod., 2012).
V povojnem obdobju se sprva pojavi pojem kulturne industrije avtorja Theodorja W. Adorna
člana Frankfurtske šole. Nastane kot radikalna kritika tedanjemu stanju, saj sta si bila pojma
kultura in industrija v nasprotju. Povezovanje teh dveh pojmov se je nanašalo na marksistične
gospodarske koncepte in je poudarjalo spremenjen odnos med proizvajalci in potrošniki
kulture, saj je proizvajalce kulture vedno bolj spreminjalo v plačane delavce v velikih
korporacijah (Ieva Moore, 2013). Danes ta pojem razumemo kot industrije, katerih produkt so
kulturni proizvodi in storitve, ki spodbujajo in ohranjajo kulturno raznolikost in so ponavadi
zaščitene z avtorskimi pravicami. Bole (2008) v svojem članku kulturne industrije razume kot
glavno gonilo moderne urbane ekonomije. Vsak tip ekonomskega razvoja razvije lastne in
značilne oblike industrije, zato so bila v določenem časovnem obdobju mesta zaznamovana z
železarsko industrijo in industrijo jekla, kasneje z masovno-proizvodno industrijo in danes so
mesta v tako imenovanem petem kondratijevem ciklu. Ta cikel označuje postfordističen način
akumulacije kapitala in spremembo proizvodnje in potrošnje iz uniformne v bolj fleksibilno
obliko. Takšna oblika industrije ne pomeni nujno fizične proizvodnje, ampak tudi
proizvajanje in poustvarjanje idej, predvsem pri gospodarskih dejavnostih, ki so povezane z
novimi oblikami umetniškega ustvarjanja in zabave (računalniška industrija, digitalni mediji,
internet itd.) (Bole, 2008). Izraz kulturne industrije nakazuje dve temeljni značilnosti: ustvarja
proizvode in storitve, ki imajo pogosto nematerialen značaj oziroma so produkt človeške
inovativnosti in ustvarjalnosti, proizvodi in storitve se ustvarjajo na industrijski način,
predvsem s pomočjo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Primarna
funkcija kulturnih proizvodov je estetska, družbena, zabavna, informacijska in nima nujno
uporabne funkcije. Pomembno je, da takšen način proizvodnje ustvarja izdelke in storitve,
katerih simbolna vrednost je večja od njihove materialne vrednosti, zato kot kulturne
industrije označujemo tiste dejavnosti, ki ustvarjajo proizvode, ki imajo visoko kulturno
vrednost za potrošnike, ter storitve, povezane z zabavo, izobraževanjem in informiranjem, kot
so mediji, glasba, muzeji itd. (Bole, 2008).
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Razlika med kulturnimi in kreativnimi industrijami je v tem, da pod pojmom kulturne
industrije razumemo dejavnosti, ki proizvajajo proizvode ali storitve, ki imajo v času nastanka
poseben namen ali uporabno vrednost in posredujejo kulturno izražanje, ne glede na
ekonomsko vrednost. Kreativne industrije pa razumemo kot tiste industrije, ki uporabljajo
kulturo kot vložek, njihovi proizvodi pa imajo funkcionalno vrednost (Tratnik, 2015).
Izraz kreativne industrije se je začel uporabljati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ta
izraz je pojem kulturne industrije premaknil preko meja samih umetniških aktivnosti
(Murovec in sod., 2012) in označuje širok val digitalne dobe. Tehnološki napredek je ustvaril
povpraševanje po komercialni uporabi oblikovanja v kombinaciji z informacijskimi rešitvami,
ki temelji na inovacijah in ustvarjalnosti (Ieva Moore, 2013). Nastal je kot posledica
informacijske tehnološke revolucije in je odražal novo načrtovalsko paradigmo za mesta, ki so
bila po vzdušju, videzu in občutju industrijska in slabo načrtovana. Ker takšna mesta niso bila
več konkurenčna in zanimiva, je bilo potrebno na novo ovrednotiti njihove vire in potenciale
ter iskati nove poti na vseh področjih. Z razmišljanjem o različnih kapitalih mesta so določili
urbane prednosti. Pod kapitale mesta so uvrščali kapital identitete, inteligenčni kapital,
finančni kapital, kapital odnosov, posameznikov, družbeni kapital, instrumentalni materialni
kapital ter instrumentalni kapital znanja. Kljub temu da so se mesta ravnala po omenjenem
receptu, se mnoga še vedno spopadajo z velikimi ekonomskimi, prostorskimi in družbenimi
problemi. Potreba po urbani prenovi se pojavlja kot rezultat širših družbeno ekonomskih
procesov, kot sta prehod v postindustrijsko dobo in suburbanizacija, ki vodita v izpraznjena
mestna središča in zapuščene industrijske cone. Takšna območja so mnogokrat prizorišča
regeneracije od spodaj, ki jo vzpodbudi kreativni razred. Zapuščene površine, ki jih naselijo
umetniki, zelo hitro postanejo zanimive tudi za druge pripadnike kreativnega razreda, kar
pospeši revitalizacijo in regeneracijo območja. Ena prvih, ki je prepoznala potencial
kreativnega razreda, je bila britanska vlada. Z zagotavljanjem mehke in trde podporne
infrastrukture je pospešila razvoj kreativnih grozdov na območjih, ki so jih začetniki že delno
revitalizirali. Glavna strategija urbane regeneracije, ki jo je v zadnjih desetletjih uporabljala
politika, je bila paradni projekt. Gre za gradnjo obsežnih kulturnih kompleksov, ki naj bi
spodbudili kulturno potrošnjo. Primer takšnega kompleksa je Calatravov kompleks v
Valenciji. Danes se, nasprotno, politika osredotoča na kreativno produkcijo, ki naj bi imela
pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo (Žaucer in sod., 2012). Rast pomena kreativne
industrije lahko pojasnimo s splošnim procesom globalizacije. Materialni proizvod je po
zaslugi poceni proizvodnje iz manj razvitega sveta manj pomemben, bolj pomembna pa je
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postala dodana vrednost tega proizvoda, ponavadi v obliki oglaševanja, trženja, oblikovanja.
Velik pomen kreativne industrije se najbolj vidi v tem, da velika globalna podjetja ne
proizvajajo več proizvodov, ampak skrbijo le še za njihovo prodajo, oblikovanje in
oglaševanje tržnih znamk. Ustvarjanje takšne dodane vrednosti je pogosto povezano z
velikimi vložki intelektualne delovne sile (Bole, 2008).
Kreativne industrije se začnejo razvijati v tako imenovanih kreativnih mestih. Takšna
območja prepoznajo, privlačijo in podpirajo nadarjenost, zato so sposobna mobilizirati
zamisli, nadarjenost in kreativne organizacije. Grajeno okolje, oder in prizorišče, je ključno za
vzpostavitev miljeja. Kreativni milje je prostor, ki ustreza zahtevam po trdi in mehki
infrastrukturi, potrebni za pretok idej in iznajdb. To je lahko zgradba, ulica ali območje, mesto
ali regija (Žaucer in sod., 2012 ). Ljudje, ki se ukvarjajo s poklici kreativne industrije, od
drugih poklicev ločuje dejstvo, da njihovo delo temelji na definiranju vprašanj in iskanju
rešitev z obstoječim znanjem, uporabljenim na nov inovativen način. Njihova poglavitna
naloga je razmišljati in biti inovativen na podlagi lastne kreativnosti (Žaucer in sod., 2012 ).
Kreativna delovna sila se v sodobnih družbeno-ekonomskih razmerah seli ne samo s ciljem
dobiti zaposlitev, ampak tudi imeti ugodne pogoje za ustvarjalnost. Koncept 3T, ki pomeni
talent, toleranca in tehnologija, pojasnjuje, da se nadarjena delovna sila naseljuje v odprtih in
strpnih krajih z nizkim pragom za vstop pripadnikov različnih družbenih skupin. V takih
raznolikih okoljih prihaja do stika med različnimi pogledi, idejami in mnenji, kar je podlaga
za inovativen tehnološki razvoj. Mesta bi lahko ustvarila takšna območja z vlaganji v kulturne
ustanove, urbano regeneracijo mestnega središča, boemske kulturne ali kreativne četrti.
Pomembno vlogo ima tudi grozdenje in kreativne četrti. Grozdenje nadarjenosti, spretnosti in
podporne infrastrukture je bistveno za kreativno gospodarstvo in kreativno okolje. Razlogi za
to, da je grozdenje tako pomembno, so vzajemna finančna, tehnična in psihološka podpora,
povečevanje učinkovitosti trgov, približevanje kupcev in prodajalcev, skrb za prekrivanje med
sosednjimi strokami ali dostopnimi centri odličnosti in spodbujanje tekmovalnosti, ki prinaša
pomnoževalne učinke, sinergijo komplementarnih izmenjav in menjavo virov. Še vedno pa so
ključni neposredni stiki med posamezniki. Glavni pogoji za oblikovanje kreativnih četrti so
cenovno dostopni prostori, živahna skupnost, živahno kulturno dogajanje, zabrisane meje med
prostori za delo in za prosti čas in prav tako zabrisane meje med samim delom in prostim
časom, bližina izobraževalnih ustanov, neformalna omrežja itd. (Žaucer in sod., 2012 ).
Urbane soseske, kjer vzniknejo kreativne četrti, niso nikoli izolirane ali omejene na
stanovanjsko rabo. Nastanejo tam, kjer jim kraj omogoča prepletanje dela, prostega časa in
5

družabnega življenja. V vsakdanjem življenju kreativnih ljudi se prostor za delo in prosti čas
stalno prepletata, zato mora lokalno okolje izpolniti te zahteve, da omogoči razvoj kreativnih
četrti. Zaradi te značilnosti ljudi je pomembna tudi prostorska dostopnost in učinkovita
mobilnost. Za grozdenje so ključne horizontalne in vertikalne povezave med posamezniki in
organizacijami. Vertikalne povezave predstavljajo akterji (podjetja, organizacije ali
posamezniki), ki se po delovanju razlikujejo, opravljajo pa dopolnjujoče se dejavnosti. Ti
akterji imajo druge ciljne skupine in si zato niso konkurenčni, ampak navadno kooperativni.
Horizontalno pa grozd sestavljajo konkurenčni akterji, ki opravljajo podobne dejavnosti. Da
bi bili korak pred tekmeci, nenehno opazujejo in nadzorujejo drug drugega (Žaucer in sod.,
2012 ). Kreativne industrije kot svoj glavni vložek uporabljajo kreativnost, ki je resusrs, ki je
v izobilju po celem svetu. Proizvodni procesi so manj odvisni od težke industrije in
industrijske infrastrukture in zato lažje ustrezajo okoljevarstvenim zahtevam in ciljem
trajnostnega razvoja. K trajnostnemu razvoju prispevajo tudi z ohranitvijo kulturnega kapitala
skupnosti, naroda ali regije. Kulturna trajnost pomeni proces razvoja, ki ohranja vse vrste
kulturnega premoženja, od jezika, tradicionalnih obredov do umetnin, spomenikov, stavb itd.
(Murovec in sod., 2012).
Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije, se največkrat locirajo v večjih
mestih, v Sloveniji v osrednjeslovenski regiji. Za druge slovenske regije je značilno, da delež
kreativne industrije predstavlja nekoliko nižji delež od deleža celotnega gospodarstva v regiji.
V Savinjski statistični regiji je to 9,53 % (Murovec in sod., 2012).
V Sloveniji so dejavnosti kreativne industrije ogranizirane kot mala in mikro podjetja, ki
delujejo lokalno. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2009 v
dejavnostih kreativne industrije zaposenih 33.758 prebivalcev, kar predstavlja 4 % vseh
zaposlenih. Največ zaposlenih je bilo na področju arhitekture (Močnik, 2011) .
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3. Kreativne industrije v občini Zreče
3.1 Geografski oris občine
Občina Zreče se nahaja v severovzhodni Sloveniji pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini
(Občina Zreče, 2017). Mesto Zreče je od leta 1995 sedež občine Zreče (Lužnik, 2014). Kot
enotno naselje se je razvilo iz vasi Zgornje in Spodnje Zreče ter Dobrava in je danes naselje,
ki ima značaj mesta (Lajh, 2002). Občina spada v Savinjsko statistično regijo (Lužnik, 2014).
Sestavlja jo 27 naselij, v katerih je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije leta
2016 živelo 6395 prebivalcev (SURS, 2017), gostota poselitve je 97 prebivalcev/ km2 (Zreška
pravljica, 2015). Površina občine je 67 km2. Med naselja z največjim številom prebivalcev
spadajo Zreče, Križevec in Dobrovlje (SURS, 2017) Če izvzamemo mesto Zreče, prevladuje
razložen tip naselij s samotnimi kmetijami (Lajh, 2002). Občina Zreče je izrazito turističnoindustrijska občina, saj sta ti dve panogi tu vodilni (Občina Zreče, 2017).

Preglednica 1: Naselja v občini Zreče in število prebivalcev v naseljih
NASELJE

ŠTEVILO PREBIVALCEV

Bezovje nad Zrečami

NASELJE

ŠTEVILO PREBIVALCEV

94 Križevec

310

Boharina

229 Lipa

Bukovlje

219 Loška gora pri Zrečah

Dobrovlje

370 Mala gora

61
158
35

Čretvež

48 Osredek pri Zrečah

106

Črešnova

85 Padeški vrh

147

Gornje pri Zrečah

121 Planina na Pohorju

203

Gornja vas

60 Polajna

Gračič

66 Radana vas

155

Koroška vas na Pohorju

96 Resnik

130

2 Zabork

53

Skomarje

173 Zlakova

164

Spodnje Stranice

156 Zreče

2900

Stranice
Vir podatkov: SURS, 2017.

196 Skupaj

6395

Rogla

58
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3.2 Razvoj industrije v občini Zreče
Gospodarski razvoj na območju občine Zreče se je začel v drugi polovici 18. stoletja, v dobi
Marije Terezije in Jožefa II., ki sta z vrsto gospodarskih reform sprostila pretok denarja in
blaga. Te reforme so vzpodbudile začetke kapitalističnega gospodarstva, kot je železarstvo,
žagarstvo, premogovništvo, trgovino ter obrt. V drugi polovici 19. stoletja je v Zrečah
obstajala železarna, ki je bila v bistvu večja kovačnica, v kateri so s pomočjo vodnega pogona
izdelovali poljedelsko in obrtniško orodje. V tem obdobju je potekala gradnja Južne železnice,
zaradi katere je odpiranje in izkoriščanje novih rudnikov težilo k čim manjši razdalji od
rudnika do železnice. Prvi rudnik, ki se je imenoval Germania, se je nahajal v Spodnjih
Zrečah in je deloval do prve svetovne vojne. Iz starih tradicij kovaštva, katerega dobre osnove
je nudil vodni pogon, pohorsko oglarstvo ter kvaliteten premog in učinkovita in sposobna
delovna sila, se je po prvi svetovni vojni v Zrečah razvilo kovaštvo. Leta 1920 je bila zgrajena
železniška proga Poljčane-Zreče. Premog, les, izdelke fužin in kmetijske izdelke je začel
prevažati vlak, prav tako pa tudi potnike. Proga je prinesla veliko razgibanost in ustvarila
nove možnosti za zaslužek in večjo zaposlitev. Delovala je vse do leta 1962, ko so jo ukinili
zaradi neprimernosti, saj je bila proga ozkotirna, to pa je pri prekladi tovora povzročalo težave
in stroške. Tovarna kovanega orodja je bila ustanovljena takoj po končani vojni leta 1919.
Njena osnovna funkcija je bila izdelovanje, popravljanje, kupovanje in prodaja strojev,
izdelava kovanih in prešanih izdelkov, kovinskih predmetov za železnice, poljedelstvo,
gozdarstvo ter druge vrste industrije in obrti. Kovaštvo se je v 60. in 70. letih 20. stoletja
razvijalo na osnovi znanja tujih strokovnjakov in domačinov željnih zaslužka. Prenašanje
umetnosti obdelave jekla iz roda v rod je takrat omogočalo prehod v novo proizvodnjo,
opuščanje klasično kovanih izdelkov, prehod na strojni način proizvodnje avtomehanskega in
ročnega orodja ter odkovkov za industrijo. Proizvodnja je zahtevala nove kvalitetne,
izobražene kovinarje, inženirje in ekonomiste, zato so v Zrečah ustanovili šolo, ki je nudila
ustrezne kadre (Lajh, 2002). Danes se na območju občine Zreče nahaja več vrst podjetij,
največ se jih ukvarja s predelovalnimi dejanostmi. Med pomembnejša podjetja spadajo poleg
največje družbe Unior tudi Gkn Driveline in Swatycomet. Razvoj kreativne industrije sega v
devetdeseta leta prejšnjega stoletja.
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3.3 Kreativne industrije v strategiji razvoja Savinjske regije ter
viziji in strategiji občine Zreče
3.3.1 Regionalni razvojni program Savinjske regije
V regionalnem razvojnem programu Savinjske statistične regije 2014-2020 so kulturne in
kreativne industrije omenjene pri opredelitvi ključnih razvojnih prednosti in priložnosti regije.
So del prednosti oziroma potencialov v kategoriji konkurenčnost/gospodarstvo. Istočasno je
kot slabost navedeno, da so kulturne in kreativne industrije premalo izkoriščen potencial za
razvoj in rast regije. Med ukrepi v okviru razvojnih prioritet je naveden ukrep »krepitev
kulturnih in kreativnih industrij«. Kot možnost oziroma priložnost za ustvarjanje boljših
pogojev za razvoj kreativne industrije v občini Zreče je načrtovan projekt izgradnje
večnamenskega prostora, ki bi služil kot prostor za kulturne dejavnosti in javno upravo
(knjižnica, dvorana, prostori za delovanje občinske uprave). (Regionalni razvojni plan
Savinjske regije,2014).

3.3.2 Vizija in strategija občine Zreče
V dokumentu Vizija in strategija občine Zreče ni konkretno navedenih ukrepov ali
potencialov točno v zvezi s kreativnimi industrijami. Zasledimo lahko ukrepe, ki bi lahko
potencialno vodili v razvoj kreativnih industrij. V sami viziji razvoja je omenjena vrednota
inovativnosti, ki je posledica kreativnega razmišljanja, ter pomen inovativnosti pri upravljanju
lokalne skupnosti in vzpodbujanju k iskanju inovativnih rešitev. Poudarja se moč
intelektualnega kapitala. Ena izmed ključnih idej, navedenih kot predlogov, ki jih lahko regije
uporabijo za oblikovanje svojih strategij, so ustvarjalne in kulturne dejavnosti, ki pomagajo
spodbujati lokalno gospodarstvo in ustvarjajo nova delovna mesta. Med ukrepi v kategoriji
gospodarstva je naveden ukrep ureditve infrastrukture informacijsko-komunikacijskih
tehnologij in ustvarjanje pogojev za delo na domu, kar je za kreativne industrije zelo
pomembno, saj se pri kreativnih poklicih prostor za delo in prosti čas prepletata. Velik pomen
pri ustvarjanju pogojev za kreativne industrije imajo tudi razni kulturni objekti. Med ukrepi na
področju kulture je naveden program obnove in vzdrževanja kulturne infrastrukture, sakralnih
in kulturnih spomenikov, knjižnice, muzejskih zbirk itd.(Vizija in strategija občine na podlagi
vrednot in stalne participacije občanov, 2012).
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3.4 Gospodarska struktura občine Zreče
Slika 1 prikazuje celotno strukturo dejavnosti po različnih sektorjih, ki so aktivni v občini
Zreče. Največ poslovnih subjektov se ukvarja s predelovalnimi dejavnostmi (19, 67 %), ki
hkrati zaposlujejo največje število ljudi. Na drugem mestu so druge dejavnosti (17, 42 %),
med katerimi so društva in samostojni podjetniki. Večji delež pripada še trgovini, vzdrževanju
in popravilu motornih vozil (13,77 %), gradbeništvu (10, 96 %), prometu in skladiščenju (9,
27 %), strokovnim, znanstvenim in tehničnim dejavnostim (7, 87%) in Gostinstvu (6, 18%).
Ostale dejavnosti skupaj zavzemajo manj kot 15 % celote. Kreativne industrije med temi
zavzemajo 4, 2 % in se nahajajo med različnimi kategorijami dejavnosti, največ v kategoriji
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
Najpomembnejša družba v občini Zreče je delniška družba Unior. Unior ima več različnih
programov. Program odkovki, ročno orodje, strojna oprema in program turizem. Je največji
zaposlovalec v občini, saj zaposluje kar 2.057 prebivalcev in privablja delovno silo tudi iz
sosednjih občin.V dejavnostih kreativne industrije je bilo v letu 2015 zaposlenih 18 oseb.

Slika 1: Struktura dejavnosti v občini Zreče za leto 20151
1,41%
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C

S

G

F

1,69%

0,84%
1,12%
1,12%

0,84%
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I
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Q

J

3,93%
19,67%
6,18%
7,87%

K

O

P

17,42%

A
9,27%

D
10,96%

13,77%

Vir podatkov: AJPES, 2015.
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Legenda znakov: C: Predelovalne dejavnosti, G: Trgovina, vzdrževanje in popravila

motornih vozil, F: Gradbeništvo, H: Promet in skladiščenje, M: Strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti, I: Gostinstvo, S: Druge dejavnosti, L: Poslovanje z nepremičninami, N:
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, J: Inforacijske in komunikacijske dejavnosti, Q:
Zdravstvo in socialno varstvo, K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti, R: Kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, P: Izobraževanje, A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo,
ribištvo, D: Oskrba z električno energijo, plinom in paro, O: Dejavnost javne uprave in
obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.

3.5 Lokacijski dejavniki razvoja kreativne industrije v občini
Zreče
Pri analizi kreativne industrije v občini Zreče smo za izhodišče analize uporabili dejavnosti po
SKD klasifikaciji dejavnosti 2008, ki jih med kulturne in kreativne industrije uvršča
Ministrstvo za kulturo. Upoštevane dejavnosti so prikazane v spodnji tabeli. Pri analizi so
bile upoštevane samo glavne dejavnosti podjetij, ne pa tudi dejavnosti, ki so navedene pod
druge dejavnosti. Skupno število dejavnosti je 35. Dejavnosti spadajo v kategorije C
(predelovalne dejavnosti), G (trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil), J
(informacijske in komunikacijske dejavnosti), M (strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti), N (druge raznovrstne poslovne dejavnosti), P (izobraževanje) in R (kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti).

Preglednica 2: Dejavnosti po SKD 2008, ki jih ministrstvo za kulturo uvršča med
kreativne industrije
SKD 2008

OPIS

C32.990

Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti

G47.610

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

G47.621
G47.622

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami

J58.110

Izdajanje knjig

J58.120

Izdajanje imenikov in adresarjev

J58.130

Izdajanje časopisov

J58.140

Izdajanje revij in druge periodike
11

SKD 2008

OPIS

J58.190

Drugo založništvo

J59.110

Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.120

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.130

Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.140

Kinematografska dejavnost

J59.200

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

J60.100

Radijska dejavnost

J60.200

Televizijska dejavnost

J63.910

Dejavnost tiskovnih agencij

M71.111

Arhitekturno projektiranje

M71.112

Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

M71.129

Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

M74.100

Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo

M74.200

Fotografska dejavnost

N79.900

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

P85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

R90.010

Umetniško uprizarjanje

R90.020

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

R90.030

Umetniško ustvarjanje

R90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

R91.011

Dejavnost knjižnic

R91.012

Dejavnost arhivov

R91.020

Dejavnost muzejev

R91.030

Varstvo kulturne dediščine

R91.040

Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

R93.210

Dejavnost zabaviščnih parkov

R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Vir: Murovec in sod., 2012.

Podatki za analizo lokacijskih dejavnikov so bili pridobljeni z anketiranjem lastnikov oziroma
zaposlenih v poslovnih subjektih s področja kreativne industrije. Vprašanja smo sestavili
glede na teoretska izhodišča v prvem poglavju naloge. Podjetja smo kontaktirali preko
elektronske pošte. Tri podjetja izmed navedenih v letu 2017 niso bila več aktivna, zato jih v
anketno raziskavo nismo vključili.
Razlogi, ki so za podjetnika pomembni, da se odloči za določeno lokacijo podjetja, se
imenujejo lokacijski dejavniki. Pomembni so tako fizični (podnebje, relief, nosilnost tal itd.)
kot tudi ekonomski (cena dela, prometni stroški, cena surovin in energentov itd.), socialni
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(izobrazba, strokovna usposobljenost, industrijska tradicija itd.) , politični (državna strategija,
formalne institucije itd.), kulturni (odnos do dela, kulturna in religiozna duhovna dediščina
itd.) in drugi dejavniki (Vrišer, 2000).
Proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na lokacijo podjetja, se pojavlja že od 19. stoletja dalje.
Sprva je bilo usmerjeno predvsem v proučevanje klasičnih lokacijskih dejavnikov, kot so
surovine, dostopnost, delovna sila, trg itd. Zaradi tehnološkega napredka in napredka v
transportnih tehnologijah se v ospredje vedno bolj postavljajo mehki lokacijski dejavniki. Ti
so začeli pridobivati na svojem pomenu od 80. let 20. stoletja dalje. To so na primer kakovost
okolja, formalne in neformalne institucije, socialni kapital (Kušar, 2010), strpnost, raznolikost
in odprtost mestnih območij itd. (Egedy,2010).
Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Drugi del obsega splošna demografskosocialna vprašanja o spolu, starosti in izobrazbi. Prvi, raziskovalni del obsega tri vprašanja.
Prvo vprašanje se navezuje na naslov, kjer je registrirano podjetje. Zanimalo nas je, ali nosilci
dejavnosti delajo na naslovu, kjer imajo registrirano podjetje. V drugem vprašanju nas je
zanimalo, ali večino časa delajo doma. Tretje vprašanje se navezuje na lokacijske dejavnike.
Zanimalo nas je, kako pomembni so bili različni dejavniki pri izbiri lokacije podjetja. Med
dejavnike smo uvrstili bližino doma, bližino storitev in uradov, ceno poslovnega prostora,
dostopnost lokacije, splošno privlačnost okolja ter bližino izobraževalnih ustanov. Dejavnike
so lahko ocenili z ocenami od 1 do 5, pri čemer je: 1 pomenilo sploh ni bilo pomembno in 5
zelo je bilo pomembno.
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 5 oseb, 4 ankete so bile izpolnjene ena anketa pa je
nepopolno izpolnjena. Med njimi so bili trije moški anketiranci in dve ženski. Vsi spadajo v
starostno skupino od 21 do 40 let. Trije od anketirancev imajo univerzitetno izobrazbo ali
bolonjsko drugo stopnjo, preostala dva 4 letno srednjo šolo ali višjo šolo.
Na prvo vprašanje, ki se je glasilo: »Ali delate na naslovu, kjer je registrirano vaše podjetje?«
so tri osebe odgovorile z da in dve osebi z ne. Prav tako so na drugo vprašanje, v katerem smo
spraševali po tem, ali osebe večino časa delajo doma, tri osebe odgovorile pritrdilno, dve
osebi pa sta na vprašanje odgovorile z ne.
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V tretjem vprašanju nas je zanimalo, kateri lokacijski dejavniki so bili pomembni pri lociranju
podjetij na določeno lokacijo. Dejavniki so se ocenjevali z ocenami od 1 (sploh ni
pomembno) do 5 (zelo je bilo pomembno). Na to vprašanje so v celoti odgovorile štiri osebe,
ena pa le delno.
Bližina doma je bila kot lokacijski dejavnik pomembna 2 osebama, 2 osebi sta ta dejavnik
označili kot niti-niti, eni osebi pa dejavnik ni bil pomemben. Bližina storitev in uradov je bila
za štiri osebe pomembna, za eno osebo pa ni bila pomembna. Cena poslovnega prostora je
bila za tri osebe pomembna, za eno osebo ni bila pomembna. Bližina izobraževalnih ustanov
je bila pomembna za tri osebe, ena oseba pa je dejavnik označila kot niti- niti. Dostopnost
lokacije je bila eni osebi nepomembna, 2 osebi sta dejavnik označili kot pomemben in ena
oseba kot zelo pomemben. Splošna privlačnost okolja je bila za dve osebi pomembna in za
dve osebi niti- niti.
Iz rezultatov lahko razberemo, da so bili pri izbiri lokacije najpomembnejši dejavniki bližina
storitev in uradov, cena poslovnega prostora in bližina izobraževalnih institucij, za manj
podjetnikov pa je bila pomembna splošna privlačnost okolja in bližina doma. Za dejavnik
dostopnost lokacije so rezultati zelo raznoliki; od zelo pomembnega do ni bil pomemben, zato
sklepamo, da je dejavnik bolj pomemben za tiste, ki imajo locirano podjetje izven glavnih
prometnih poti in manj za tiste, ki imajo lokacijo neposredno ob glavnih prometnicah.

Slika 2: Analiza lokacijskih dejavnikov v občini Zreče za leto 2017.

Vir podatkov: Anketni vprašalnik.
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3.5.1 Razvoj in struktura kreativne industrije v občini Zreče
Za analizo razvoja kreativne industrije v občini Zreče so bili uporabljeni podatki iz AJPES-a,
in sicer za obdobje od leta 2008 do 2015. To obdobje je bilo izbrano iz metodoloških
razlogov, saj je bil način zbiranja podatkov leta 2008 spremenjen in zato podatki pred letom
2008 s podatki po letu 2008 niso primerljivi. Do spremembe je prišlo s 1. 1. 2008, ko so vse
države članice Evropske Unije sprejele novo različico SKD klasifikacije, ki v celoti povzema
evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE (National Association of Colleges and Employers)
(Standardna klasifikacija dejavnosti, 2008).
Vsaj deloma lahko na podlagi datumov vpisa podjetij v poslovni register sklepamo, kakšno je
bilo stanje v občini pred letom 2008 in od kdaj so začetki razvoja kreativne industrije na tem
območju. Potrebno je omeniti, da pri tem veljajo samo podjetja, ki so bila do leta 2008 še
aktivna. Prvo izmed takšnih podjetij je začelo delovati že leta 1990, naslednje nato 1991,
2000, 2004 in 2006. Kljub pomanjkljivim podatkom lahko vidimo, da se razvoj kreativne
industrije v občini začne že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Spodnja slika prikazuje
število novo vpisanih podjetij v poslovni register za posamezna leta na podlagi podatkov za
obdobje 2008-2015, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije. Kot smo omenili že
prej in je razvidno tudi iz grafa, so podatki pred letom 2008 zelo pomanjkljivi, zato lahko le
približno sklepamo o stanju pred tem letom.

Slika 3: Število novo vpisanih podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne
industrije, v poslovni register po letih v občini Zreče
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Vir podatkov: AJPES.
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Iz grafikona 3 in 4 je razvidno, da začne število subjektov po letu 2007 naraščati in narašča
vse do leta 2011, ko je bilo v občini registrirano 18 podjetij, nato število rahlo upade na 15
podjetij in ostane nespremenjeno do leta 2015.

Slika 4: Razvoj kreativne industrije od leta 2008 do 2015
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Vir podatkov: AJPES.
Število podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije leta 2015, je 15. Največ je
samostojnih podjetnikov (s.p.), to je 12 od 15, tri podjetja so družbe z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.). Po podatkih za leto 2015 se glede na vrsto dejavnosti največ podjetij ukvarja z
dejavnostjo drugo tehnično projektiranje in svetovanje, in sicer 5 podjetij, 3 podjetja se
ukvarjajo z dejavnostjo umetniško ustvarjanje, z dejavnostjo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture in umetnosti ter oblikovanje, z aranžerstvom in
dekoraterstvom se ukvarjata po dve podjetji in po eno podjetje se ukvarja z dejavnostjo
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami, druge
nerazvrščene dejavnosti za prosti čas in televizijska dejavnost.
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Slika 5: Število podjetij, glede na vrsto dejavnosti v občini Zreče, 2015
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Vir podatkov: AJPES, 2015.

Slika 6: Struktura dejavnosti kreativne industrije po letih v občini Zreče
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Vir podatkov: AJPES.
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Struktura dejavnosti se je skozi čas zelo spreminjala, vendar je delež dejavnosti drugo
tehnično projektiranje in svetovanje vsa leta največji. Iz 80 % deleža v letu 2008 pade na
dobrih 30 % leta 2015, vendar še vedno predstavlja največji delež dejavnosti kreativne
industrije. Delež upade le zaradi številčnega pojava drugih dejavnosti, ki pa obstajajo le krajše
časovno obdobje. Kot lahko vidimo, se število novih dejavnosti najbolj poveča leta 2011, ko
je v občini obstajalo 10 različnih dejavnosti kreativne industrije. Do leta 2015 postaja
struktura vedno manj raznolika, skoraj primerljiva z letom 2009, le da so se vrste dejavnosti
zamenjale.
Skupno število zaposlenih v dejavnostih kreativne industrije je 18. Od tega je največ
zaposlenih v dejavnosti drugo tehnično projektiranje in svetovanje, kjer je zaposlenih 6 oseb.
3 osebe so zaposlene v dejavnosti trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem
in pisalnimi potrebščinami in umetniško ustvarjanje. Po dve osebi sta zaposleni v
izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju na področju kulture in umetnosti in
oblikovanju, aranžerstvu in dekoraterstvu, po ena oseba je zaposlena v drugih nerazvrščenih
dejavnostih za prosti čas in televizijskih dejavnostih. Pomembno je omeniti, da so zaposleni
hkrati nosilci dejavnosti. Le dve podjetji imata poleg nosilca podjetja zaposlene še druge
osebe. To sta podjetji Irtis trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o. in BIB protizvočni in
prezračevalni sistemi Sebastijan Studenčnik s.p.

število zaposlenih

Slika 7: Število zaposlenih po dejavnostih v občini Zreče za leto 2015
7
6
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1
0
71.129
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93.299

60.200

vrsta dejavnosti

Vir podatkov: AJPES, 2015.
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3.6 Lokacijske značilnosti kreativne industrije v občini Zreče:
dodatna analiza
Na terenu smo zbirali podatke in preverjali, ali obstaja kakšna dejavnost, ki je v podatkih
nismo zasledili. Obiskali smo vseh 13 lokacij, kjer so podjetja registrirana. Na 12 lokacijah ni
bilo vidnih znakov da je tam registrirano podjetje. Vsa podjetja so locirana v stanovanjskih
naseljih (hiša, blok). Le podjetje Irtis ima ločeno lokacijo prodaje izdelkov in lokacijo, kjer je
podjetje registrirano. Gre za podjetje, ki se ukvarja s tiskarsko dejavnostjo in je hkrati
papirnica. Lokacija podjetja je registrirana na domačem naslovu, medtem ko se sama
trgovina-papirnica nahaja v centru mesta Zreče.
Slika 8: Podjetje IRTIS.

Vir: Matej Lipičnik

Na terenu smo opazili eno dejavnost, ki je ni bilo med podatki in se prav tako nahaja v centru
Zreč. To je knjižnica Zreče, ki je podenota knjižnice Slovenske Konjice, zato med podatki ni
bila navedena. Drugih dejavnosti, povezanih s kreativno industrijo, ni bilo mogoče zaslediti,
saj glede na način dela, ki ga imajo dejavnosti kreativne industrije, večjih posegov v prostor
ne povzročajo in so zato manj ali pa sploh niso opazna.
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Slika 9: Splošna knjižnica Slovenske konjice, enota Zreče.

Vir: Matej Lipičnik

Po podrobnejših raziskavah na spletu smo ugotovili da se mnogo društev in samostojnih
podjetnikov še ukvarja z dejavnostmi kreativne industrije, kot je razvidno tudi iz slike 2,
vendar imajo dejavnosti kreativne industrije navedene kot druge dejavnosti, kar pa ne pomeni
nujno, da se s to dejavnostjo v resnici tudi ukvarjajo. Poseben primer so društva, ki imajo v
večini navedeno dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (SKD 94.999), vendar že
samo ime pove, s katero dejavnostjo se ukvarjajo, kot je na primer na sliki 2 Kulturno
umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče, ki se ukvarja z umetniškim uprizarjanjem, s
produkcijo filmov, videofilmov in televizijskih oddaj, varstvom kulturne dediščine in z
obratovanjem objektov za kulturne prireditve, kar vse spada med dejavnosti kreativne
industrije. Iz tega lahko sklepamo, da je v občini veliko več podjetij, društev in
posameznikov, ki se še ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije, vendar se podatki
skrivajo pod drugimi dejavnostmi.
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3.6.1 Prostorske značilnosti kreativne industrije v občini Zreče
Slika 10: Delež kreativne industrije po naseljih v občini Zreče za leto 2015

KREATIVNA INDUSTRIJA PO NASELJIH
6,67%
6,67%

13,34%
60,03%

Bukovlje

Loška gora pri Zrečah

13,34%

Radana vas

Stranice

Zreče

Vir podatkov: AJPES, 2015.
Če pogledamo karto 3, na kateri so prikazane lokacije glavnih prometnih poti, uradov, šol,
trgovin, kulturnih objektov in turističnih območij, pričakujemo največjo koncentracijo podjetij
v naselju Zreče. Po pričakovanjih se največ podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne
industrije, nahaja v naselju Zreče, ki je hkrati sedež občine in naselje z največjim številom
prebivalstva. V Zrečah ima sedež podjetja registriranih 9 podjetij, kar predstavlja 60 % vseh
podjetij, ki se ukvarjajo s kreativnimi industrijami v občini. Dejavnosti kreativne industrije so
locirane v središču naselja ob glavnih prometnicah in v neposredni bližini turističnega
območja Terme Zreče. Naselji Radana vas ter Stranice imata vsaka registrirani po dve podjetji
z deležem 13, 3 % vseh podjetij. Loška gora in Bukovlje pa imata registrirano vsaka po eno
podjetje z deležem 6,7 %. Ostalih 22 naselij v občini nima registriranega nobenega podjetja,
ki bi se ukvarjalo z dejavnostmi kreativne industrije. Na kartah 1 in 2 je prikazano število
podjetij po naseljih in naslovi, kjer so registrirana podjetja, ki se ukvarjajo s kreativno
industrijo. Če pogledamo na karto 2 in 3 vidimo, da so v večini podjetja locirana v bližini
glavnih prometnih poti, ki povezujejo Zreče z večjimi središči, kot sta Celje in Slovenske
Konjice, in so hkrati blizu uradov, storitev, izobraževalnih ustanov in kulturnih objektov.
Občina Zreče spada pod upravno enoto Slovenske Konjice zaradi česar je bližina in dobra
prometna povezanost še bolj pomembna.
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Slika 11: Število podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije v občini
Zreče, 2015

Vir podatkov: AJPES, 2015.
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Slika 12: Lokacijepodjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kreativne industrije v občini
Zreče, 2015.

Vir podatkov: AJPES, 2015.
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Slika 13: Vzgojno izobraževalne, upravne, trgovske dejavnosti, glavna prometna pot,
muzejske zbirke in galerije in glavna turistična območja, 2017
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4. Možnosti za prihodnji razvoj kreativne industrije v
občini Zreče
Možnosti za razvoj kreativnih industrij v občini Zreče je veliko, saj gre za občino, ki je zelo
dejavna na kulturnem področju, deloma tudi zaradi turizma, ki predstavlja eno izmed glavnih
dejavnosti v občini. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na razvoj kreativne industrije na nekem
območju so : vlaganja v kulturne ustanove, dobra prometna dostopnost, bližina uradov in
storitev, živahno kulturno dogajanje in splošna privlačnost okolja. Na karti 3 so prikazane
lokacije in območja vzgojno-izobraževalnih, upravnih in trgovskih dejavnosti, muzejske
zbirke in galerije, glavna prometna povezava med Roglo, Zrečami, Celjem in Slovenskimi
Konjicami, turistična območja ter muzejske zbirke in galerije na območju občine Zreče.
Največ možnosti za razvoj kreativne industrije ima glede na te kriterije naselje Zreče.V načrtu
je v občini Zreče predviden projekt izgradnje večnamenskega prostora, ki bi služil kot prostor
za kulturne dejavnosti in javno upravo (Regionalni razvojni plan Savinjske regije, 2014). Po
podatkih vizije in strategije občine pa občina Zreče letno nameni 42€ /prebivalca za kulturo in
šport. V načrtu občine je tudi izgradnja infrastrukture informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, ki bi izboljšali pogoje za delo na domu. Glede vlaganja v kulturne ustanove je
predviden tudi program obnove in vzdrževanja kulturne infrastrukture, sakralnih objektov in
kulturnih spomenikov itd. (Vizija in strategija občine na podlagi vrednot in stalne participacije
občanov, 2012). Glede prometne povezanosti in dostopnosti so Zreče od najbližjega
priključka na avtocesto oddaljene slabih 9 km, do najbližjega regionalnega središča Celja pa
je 20 km, zaradi tega je tudi prometna dostopnost dobra. Obstaja tudi možnost uporabe
javnega potniškega prometa tako med večjimi kraji kot tudi znotraj občine. V naselju Zreče se
vsi uradi, trgovine in šole nahajo v radiju 3–4 km iz centra naselja Zreče (od sedeža občine).
V naselju se odvija tudi največ kulturnih dogodkov in prireditev. Samo v mesecu juniju 2017
je predvidenih več kot 10 različnih dogodkov v naselju Zreče in 21 dogodkov v celotni občini
(koledar prireditev, 2017), kar nakazuje na pestro kulturno dogajanje, ki je pomemben
dejavnik razvoja kreativnih industrij. Večino dogodkov se odvija v sklopu turizma, kar kaže
na velik potencial razvoja kreativnega turizma. Kreativni turizem ponuja obiskovalcem
možnost lastne participacije, ki temelji na aktivnem učenju, inovacijah in organizira razne
dogodke povezane z izobraževanjem, glasbo, s filmom, modo itd. (OECD, 2014).
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5. Sklep
Izraz kreativne industrije se je začel uporabljati v devetdesetih letih 20. stoletja. Sprva se je
uporabljal za aktivnosti, ki so bile le potencialno komercialne, vendar so bile predhodno
obravnavane izključno v ne-ekonomskem smislu. Takšne aktivnosti ustvarjajo simbolične
proizvode, ki so močno odvisni od intelektualnega kapitala. Kreativne industrije se začnejo
razvijati v kreativnih okoljih. Glavni pogoji za oblikovanje takšnih lokacij so cenovna
dostopnost, živahna skupnost, živahno kulturno dogajanje, zabrisane meje med delom in
prostim časom, bližina izobraževalnih ustanov, dobra prometna dostopnost itd.
Za analizo razvoja kreativne industrije v občini Zreče so bili uporabljeni podatki iz AJPES-a,
in sicer za obdobje od leta 2008 do 2015. Razvoj kreativne industrije v občini sega že v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Število subjektov začne po letu 2007 naraščati in
narašča vse do leta 2011, ko je bilo v občini registrirano 18 podjetij, nato število rahlo upade
na 15 podjetij in ostane nespremenjeno do leta 2015. Število podjetij, ki se ukvarjajo z
dejavnostmi kreativne industrije leta 2015, je 15. Največ je samostojnih podjetnikov (s.p.), to
je 12 od 15, tri podjetja so družbe z omejeno odgovornostjo. Skupno število zaposlenih v letu
2015 v dejavnostih kreativne industrije je 18. Največ podjetij se ukvarja z dejavnostjo drugo
tehnično projektiranje in svetovanje, in sicer 5 podjetij, 3 podjetja se ukvarjajo z dejavnostjo
umetniško ustvarjanje. Druga podjetja se ukvarjajo še z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in
usposabljanjem na področju kulture in umetnosti ter oblikovanjem, aranžerstvom in
dekoraterstvom, s trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami, z drugimi nerazvrščenimi dejavnostmi za prosti čas in s televizijsko
dejavnostjo.
V naselju Zreče ima sedež registriranih 9 podjetij, kar predstavlja 60 % vse podjetij. Naselji
Radana vas ter Stranice imata vsaka registrirani po dve podjetji, Loška gora in Bukovlje pa
imata vsaka registrirano po eno podjetje z deležem 6,7 %. Ostalih 22 naselij v občini nima
registriranega nobenega podjetja, ki bi se ukvarjalo z dejavnostmi kreativne industrije.
Večinoma so podjetja locirana v bližini glavnih prometnih poti in so hkrati blizu uradov,
storitev, izobraževalnih ustanov in kulturnih objektov. Na terenu smo opazili eno dejavnost, ki
je ni bilo med podatki, in se prav tako nahaja v naselju Zreče. To je knjižnica Zreče, ki je
podenota knjižnice Slovenske Konjice, zato med podatki ni bila navedena.
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Največ možnosti za razvoj ima glede na kriterije, ki so pomembni za razvoj kreativnih
industrij, naselje Zreče. V mestu je načrtovanih največ vlaganj v kulturne ustanove, je dobro
dostopno naselje z dobrimi prometnimi povezavami in ima v svoji bližnji okolici urade,
storitve, izobraževalne ustanove in kulturne objekte. V naselju se odvija največ kulturnih in
drugin prireditev, največkrat v povezavi s turizmom, kar nakazuje tudi možnosti za razvoj
kreativnega turizma.
Problemi, na katere smo naleteli pri proučevanju kreativnih industrij, so pomanjkljivi podatki,
saj se veliko podatkov skriva znotraj drugih dejavnosti podjetij in ne kot glavne dejavnosti.
Zaradi takšnih podatkov je nujno potrebno dopolnjevati ugotovitve s terenskim delom, ki pa
je lahko zelo zahtevno, saj ni nujno, da lastniki podjetij delajo na naslovu, kjer imajo
registrirano podjetje. Prav tako je težava pri dejavnostih kreativne industrije ta, da večino
podjetij »ne posega v prostor«, v večini primerov so podjetja registrirana na domačem
naslovu (hiša, blok) zaradi česar pa ni vidno ukvarjanje s kakšno dejavnostjo. Omeniti je
potrebno tudi občinsko upravo, saj je v sklopu občine Zreče izdanih veliko knjig, izdaja pa
tudi občinski časopis, kar iz podatkov ni razvidno, je pa jasno prikazano na občinski spletni
strani. Za bolj podrobno proučevanje bi bilo potrebno natančno proučiti vse glavne in druge
dejavnosti vseh podjetij, spletne strani in druge spletne vire in podatke dopolniti s temeljitim
terenskim delom.
Glede na ugotovitve zaključne seminarske naloge lahko postavljeno hipotezo le delno
potrdimo, saj se v večini dejavnosti kreativne industrije locirajo v središčih naselij z ugodnimi
lokacijskimi dejavniki, sicer pa je največ dejavnosti kreativne industrije v občini Zreče na
področju tehničnega projektiranja in svetovanja, na drugem mestu je umetniško ustvarjanje.
Prav tako je največ zaposlenih v dejavnosti tehničnega projektiranja in svetovanja.
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5.1 Conclusion
The expression creative industry was first used in 1990s. In the beginning, it was used for the
activities that were potentially commercial but were beforehand discussed solely noneconomically. This kind of activities create symbolical goods that are strongly depended on
intellectual capital. Creative industries have begun to develop in creative environment. The
main condition for creating this environment are affordability, lively community, lively
cultural events, blurred lines between work and play, the vicinity of education, good
infrastructure etc.
The data from AJPES was used for the analysis of the development of the creative industry in
the municipality of Zreče for the time from 2008 to 2015. The development of creative
industry in the municipality dates back to the 1990s. The number of subjects starts to increase
after the year 2007 and continues to increase up to the year 2011 when there were 18
registered companies in the municipality. After that, the number drops down to 15 and stays
the same to the year 2015. The number of companies that are engaged with the creative
industry in 2015 is 15. There is 12 out 15 that are sole traders, the other three are limited
liability companies. Most companies are engaged in the secondary engineering consultancy,
which consist of total of 5 companies. 3 companies are involved in the activity of artistic
creation. Other companies are engaged in education, improvement and training in the field of
culture and art, design, arrangement and decorating, retail trade in specialized stores with
paper and stationery and other nonclassified activities for leisure and television.
There are 9 registered companies in settlement of Zreče, which represents 60 % of all
companies, while settlements of Radana vas and Stranice each have only two registered
companies. Settlements of Loška gora and Bukovlje each have registered one company with
the share of 6.7 %. The remaining 22 settlements have no registered companies that are
involved in the creative industry. Companies are mostly located near the main traffic routes,
and at the same time are close to offices, educational institutions, and cultural facilities. In the
field, I have noticed one activity that was not among the data and it is also located in Zreče.
This is the library of Zreče, which is the subnet of the Slovenske Konjice library, so it was not
mentioned among the data.

28

Zreče has the biggest potential for the development according to the criteria that are important
for the development of creative industries. The city has the largest number of investments in
cultural institutions, it is a well-accessible settlement with a good traffic connections and has
offices, services, educational institutions and cultural facilities in its immediate surroundings.
Most of the cultural and other events take place in the settlement, that are mostly in
connection with tourism, which also indicates the potential for the development of creative
tourism.
The problems we encountered in the study of creative industries are inadequate data since
many of the data is hidden within other company activities and it is not shown as the main
activity. Because of such data, it is essential to complement the findings with fieldwork,
which can be very difficult since company owners do not necessarily work at the same
address as to where the company is registered. Also, the problem of the creative industries is
that most companies "do not encroach on space": in most cases, the companies are registered
at the home address (house, block), which makes it impossible to deal with any kind of
activity. It is also necessary to mention the municipal administration, since a lot of books have
been issued in the municipality of Zreče, and a municipal newspaper is published, which is
not evident from the data, but it is clearly shown on the municipal website. For more detailed
study it would be necessary to carefully examine all the main and other activities of all
companies, websites and other web resources and complement the data with thorough
fieldwork.
Based on the findings of the final assignment the hypothesis can only be partially confirmed
since most of the activities of creative industries are located in the centers of settlements with
favorable location factors; otherwise the majority of the activities of creative industries in
Zreče represents the secondary engineering consultancy; in the second place is the activity of
artistic creation. Also, there is a majority of engineering consultants.
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ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni! Sem Katja Štravs, študentka 3. letnika geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V
sklopu diplomskega dela izvajam krajši anketni vprašalnik, ki se navezuje na tematiko kreativne industrije na
območju občine Zreče. Ker se vaša dejavnost navezuje na to tematiko, vas lepo prosim, če si vzamete nekaj
minut in odgovorite na naslednja vprašanja.
Ali delate na naslovu, kjer je registrirano vaše podjetje?
Da

Ne

Ali večino časa delate doma?
Da

Ne

Kako pomembni so bili naslednji dejavniki pri izbiri lokacije podjetja?

Bližina doma
Bližina storitev in uradov
Cena poslovnega prostora
Bližina izobraževalnih ustanov
Dostopnost lokacije ( javni potniški promet,
osebni avtomobil, kolo, urejenost prometne
infrastrukture...)
Splošna privlačnost okolja ( urejena okolica,
zelena infrastruktura, rekreacijske površine,
kulturno dogajanje, živahna skupnost...)

Sploh ni
Ni bil
Niti- Niti
Je bil
Zelo je bil
bil
pomemben
pomemben pomemben
pomemben

Spol:
Moški

Ženski

V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 40 let
41 - 60 let
61 let ali več
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
osnovna šola ali manj
poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola)
štiriletna srednja šola
višja šola
visoka šola - prva stopnja
univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij)
znanstveni magisterij ali doktorat

Seznam podjetij, ki so se leta 2015 ukvarjali z dejavnostmi kreativne industrije v občini Zreče
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PODJETJE

SKD
dejavnost

IRTIS TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE, D.O.O. RADANA VAS 2/A, ZREČE

47.622

UNIMONT-CONSULTING D.O.O., ZREČE
ESTIL, FRIZERSTVO, NEGA TELESA, SVETOVANJE, STORITVE, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA
D.O.O.

71.129

VIS VIRES, ORGANIZACIJA IN POSREDOVANJE, DOMEN HREN, S.P.

60.200

G - PROJEKT GRADBENO PROJEKTIRANJE IN NADZOR ERVIN PRESIČEK, S.P.

71.129

GRADBENIŠTVO BERTI GREGOR KOVAČIČ S.P.

71.129

BIB PROTIZVOČNI IN PREZRAČEVALNI SISTEMI SEBASTIJAN STUDENČNIK S.P.

71.129

SITI-ZA SIMONA OPRČKAL S.P. ORGANIZACIJA IN DEKORACIJA DOGODKOV

74.100

RSART, SMILJAN ROŠER, VIZUALNE KOMUNIKACIJE S.P.

74.100

PLESNO IN ŠPORTNO IZOBRAŽEVANJE KARMEN KOTNIK S.P.

85.520

GLASBENE DEJAVNOSTI DAVORIN HARTMAN S.P.

85.520

PIKAPOLINA, IZDELAVA UNIKATNEGA NAKITA, APOLLINARIYA KOPRIVNIK S.P.

90.030

BLANKA BRAČIČ TOPOLŠEK S.P., UMETNIŠKO USTVARJANJE

90.030

NOVINARSTVO - BARBARA HREN S.P.

90.030

CENTER ZDRAVJA NIKOLINA NINA VIDMAR S.P.

93.299

71.129
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo, ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 30. avgust 2017

Katja Štravs
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