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Izvleček
Geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu
Kreativne industrije obsegajo dejavnosti, kjer sta osrednjega pomena ustvarjalnost in
intelektualna lastnina posameznika, končni izdelki pa imajo pogosto nematerialno in simbolno
vrednost. Namen zaključne seminarske naloge je opredeliti pojem kreativnih industrij ter
proučiti in opredeliti geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu. Delo obsega
študij literature in terensko delo, podatke za analizo lokacijskih dejavnikov kreativnih industrij
pa smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati kažejo, da so kreativne industrije
v Novem mestu precej pogoste, vendar je delež zaposlenih v kreativnih industrijah precej nizek.
Prevladujejo mikro družbe z enim ali dvema zaposlenima. Novo mesto ima glede na naravne
in ustvarjene danosti dobre pogoje za nadaljnji razvoj kreativnih industrij.
Ključne besede: ekonomska geografija, kreativne industrije, kulturne industrije, lokacijski
dejavniki, Novo mesto

Abstract
The geographical characteristics of the creative industries in Novo Mesto
The creative industries include economic activities, where an individual's creativity and
intellectual property are of the utmost importance, and final products often have non-material
and symbolic value. The purpose of the assignment is to define the concept of the creative
industries, and to examine and identify geographical characteristics of the creative industries in
Novo mesto. The methodical approach includes study of the literature and field work. Data for
the analysis of location factors of the creative industries was gathered with a questionnaire. The
results show that the creative industries are fairly common in Novo mesto, but the share of
employment in the creative industries is quite low. Micro companies with one or two employees
are dominant. Novo mesto has good potentials for further development of the creative industries
according to the natural and created conditions.
Key words: economic geography, creative industries, cultural industries, location factors,
Novo mesto
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1. Uvod
Svet se je v zadnjih nekaj desetletjih močno spremenil. Razvoj tehnologije in globalizacija sta
vplivala na odmik od tradicionalne proizvodnje k novim oblikam in inovacijam. Velike
industrijske obrate zamenjujejo manjše ustvarjalne skupnosti, ki kot vir uporabljajo kreativnost
in domišljijo. Kulturne in kreativne industrije so verjetno ene izmed manj poznanih vrst
industrije v današnjem svetu, vendar vse bolj pomembne za gospodarski razvoj držav. S tem
izrazom označujemo industrije, kjer so končni proizvodi odvisni od človekove kreativnosti in
intelektualnih sposobnosti posameznika. Kreativne industrije spodbujajo človekovo
ustvarjalnost, znanje in talente, ki se vključujejo v samo proizvodnjo. Sem spadajo oglaševanje,
arhitektura, obrti, kulturne ustanove idr.
Vzpon kulturnih in kreativnih industrij lahko povežemo s časom preoblikovanja tradicionalne
industrijske družbe v postindustrijsko v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tehnološki
napredek v informacijsko-tehnoloških dejavnostih je močno vplival na razvoj kulture, družbe
in tudi samega gospodarstva, ki se je moral strukturno preoblikovati in prilagoditi novim
svetovnim neoliberalnim potrebam in zahtevam. Zaradi vse večjega vpliva globalizacije na
svetovnem trgu so starejše oblike industrije propadle ali pa se preselile v države s cenejšo
delovno silo, v razvitejših državah pa se je začel hiter razvoj modernih oblik industrije, kjer
imata še poseben pomen trženje in oblikovanje. Industrija je morala postati vse bolj prožna in
prilagodljiva novim tržnim nišam, saj so lahko le na tak način gospodarstva držav ostala
konkurenčna drugim državam (Bole, 2008). Kulturne in kreativne industrije pa so pomembne
tudi s stališča trajnostnega razvoja, saj spodbujajo ohranitev kulturnega okolja (Murovec in
sod., 2012). Z razvojem takih vrst industrije je pridobilo na pomenu inovativno oglaševanje in
trženje proizvodov ter s tem tudi kreativnost in individualizem posameznikov (Bole, 2008).
V svoji zaključni seminarski nalogi bom predstavil pojem kreativnih industrij in njihovo vlogo
v gospodarstvu, v osrednjem delu naloge pa se bom osredotočil na proučevanje geografskih
značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu. Pri izdelavi svoje zaključne seminarske naloge
sem si pomagal s knjižnimi in spletnimi viri, s terenskim delom pa sem pridobil podatke, na
podlagi katerih bom lahko ovrednotil dejavnike, ki so vplivali na izbiro lokacij podjetij.
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1.1 Namen
Namen zaključne seminarske naloge je proučiti in predstaviti geografske značilnosti kreativnih
industrij v Novem mestu. Geografske značilnosti kreativnih industrij se predstavljene skozi
njihovo strukturo (število in velikost podjetji, njihova organizacijska oblika idr.) in lokacijo,
kjer so s pomočjo podatkov, ki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ovrednoteni izbrani
lokacijski dejavniki. Spoznali bomo torej razvoj, vlogo, današnje stanje, lokacijske značilnosti
in možnosti za nadaljnji razvoj kreativnih industrij v Novem mestu.

1.2 Cilji
Cilji zaključne seminarske naloge so:
•

opredeliti pojem kreativnih industrij,

•

proučiti razvoj in trenutno stanje kreativnih industrij v Novem mestu,

•

proučiti geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu (število podjetji,
število zaposlenih, vrste dejavnosti, lokacijski dejavniki itd.),

•

predstaviti možnosti za nadaljnji razvoj kreativnih industrij v Novem mestu.

1.3 Metode dela
Delo je bilo opravljeno s kombinacijo kabinetnega in terenskega dela. Kabinetne metode so bile
uporabljene pri proučevanju literature na temo kreativnih industrij in pri analizi statističnih
podatkov o podjetjih s področja kreativnih industrij v Novem mestu. Vir podatkov sta Agencija
za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in podatkovni portal SI-STAT Statističnega urada
Republike Slovenije (SURS). Terensko delo je zajemalo anketiranje podjetij, predvsem o vlogi
izbranih lokacijskih dejavnikov.
V analizo geografskih značilnosti kreativnih industrij smo vključili gospodarske dejavnosti
(SKD klasifikacija 2008), ki jih med kreativne industrije uvršča Ministrstvo Republike
Slovenije za kulturo. Te dejavnosti so podane in prikazane v preglednici 1 v poglavju Struktura
kreativnih industrij. Pri analizi smo upoštevali le glavne dejavnosti posameznih poslovnih
subjektov, ne pa tudi ostalih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo.
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Podatke za analizo lokacijskih dejavnikov smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika.
Anketni vprašalnik je vsebinsko sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsegajo splošna vprašanja
o poslovnem subjektu. Drugi del anketnega vprašalnika pa se nanaša na proučitev lokacijskih
dejavnikov.
Anketni vprašalnik sestavlja 15 vprašanj. Prvih deset vprašanj obsega nekatere osnovne
informacije o podjetju – lokacijo podjetja, organizacijsko obliko podjetja, število zaposlenih v
podjetju in glavno dejavnost podjetja. Zanimalo nas je tudi leto ustanovitve podjetja, ali so se
v preteklosti nahajali na kakšni drugi lokaciji, in kaj je bil glavni razlog za selitev na trenutno
lokaciji ter ali so s selitvijo zadovoljni. Nazadnje nas je zanimalo, če bi se radi preselili na drugo
lokacijo, in kaj bi bil glavni razlog za izbiro nove lokacije.
Pri 11. vprašanju se nas zanimali dejavniki, ki so bili najpomembnejši pri izbiri lokacije
podjetja; pri 12. vprašanju, kaj najbolj pogrešajo v okolici njihovega delovnega mesta. Pri obeh
vprašanjih smo podali enake možne odgovore – delo na domu, bližina doma, bližina storitev,
bližina izobraževalnih ustanov, cena poslovnih prostorov oziroma zemljišč, dostopnost
lokacije, infrastrukturna opremljenost okolice, privlačnost okolice in drugo, kjer so lahko sami
izpostavili določene še ne opredeljene dejavnike. Pri obeh vprašanjih so lahko izbrali največ tri
dejavnike.
Pri 13. vprašanju nas je zanimalo, kakšno se anketirancem zdi sodelovanje med podjetji v
Novem mestu, ki se ukvarjajo s kreativnimi industrijami. Pri zadnjih dveh vprašanjih pa nas je
zanimalo, kaj so ključne prednosti in pomanjkljivosti Novega mesta kot »kreativnega mesta«.
Anketni vprašalnik je bil poslan 172 podjetjem, prejeli pa smo 64 rešenih anket (37,2 %). Del
anket je bilo izpolnjenih z osebnim spraševanjem, večina anket pa preko spletne ankete.

2. Kreativne industrije
2.1 Opredelitev kreativnih industrij
»Kreativne industrije« je izraz, za katerega danes avtorji ponujajo več različnih definicij. V
nadaljevanju zaključne seminarske naloge izhajamo iz definicije, ki jo je podala Evropska
komisija leta 2011 v dokumentu Zelena knjiga – Izkoriščanje potenciala kulturnih in
ustvarjalnih industrij:
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»Ustvarjalne industrije so industrije, ki kot vložek uporabljajo kulturo in imajo kulturno
razsežnost, njihovi rezultati pa so po večini funkcionalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in
oblikovanje, ki elemente ustvarjalnosti vključujeta v širše procese, ter podsektorje, kot so
grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje« (Zelena knjiga …, 2011, str. 6).
Obstajajo tudi druge definicije in ena izmed širše sprejetih je bila podana s strani Združenih
narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD):
»Kreativne industrije:
•

so cikli ustvarjanja, proizvodnje in distribucije dobrin in storitev, ki kot primarne inpute
koristijo kreativnosti in intelektualni kapital,

•

so sestavljene iz niza na znanju temelječih aktivnosti, ki so osredotočene, a ne omejene,
na umetnost, in ki potencialno ustvarjajo prihodke iz trgovanja in pravic intelektualne
lastnine,

•

obsegajo opredmetene proizvode in neopredmetene intelektualne ali umetniške storitve
s kreativno vsebino, ekonomsko vrednostjo in tržnimi cilji,

•

stojijo na križišču rokodelstva, storitvenih in industrijskih sektorjev,

• predstavljajo nov dinamični sektor v svetovnem trgovanju« (Murovec in sod., 2012.,
str. 4).

2.2 Struktura kreativnih industrij
Pri strukturi kreativnih industrij smo izhajali iz dejavnosti po SKD klasifikaciji iz leta 2008, ki
jih med kreativne industrije uvršča Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo v dokumentu
Kulturne in kreativne industrije po slovensko (Breznik Močnik in sod., 2011).

Preglednica 1: Seznam dejavnosti po SKD 2008, ki se uvrščajo med kreativne industrije
SKD

Opis dejavnosti

2008
C32.990

Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

G47.610

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

G47.621

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

G47.622

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
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J58.110

Izdajanje knjig

J58.120

Izdajanje imenikov in adresarjev

J58.130

Izdajanje časopisov

J58.140

Izdajanje revij in druge periodike

J58.190

Drugo založništvo

J59.110

Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj

J59.120

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

J59.130

Distribucija filmov, video filmov in 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

M74.110

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

Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Vir: Murovec in sod., 2012
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Potrebno je opozoriti, da se struktura kreativnih industrij po Zeleni knjigi in po podatkih
Ministrstva Republike Slovenije za kulturo nekoliko razlikuje, in to v tem, da Zelena knjiga
med kreativne industrije uvršča tudi računalniško programiranje (J62.010) in oglaševanje
(M71.300), Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo pa ne (Murovec in sod., 2012).

2.3 Kulturne in kreativne industrije kot gospodarska panoga
Kreativne industrije je pogosto uporabljen izraz, ki se je začel uporabljati v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko se je razumevanje kulturnih industrij premaknilo preko meja samih
umetniških dejavnosti, ki so bile v tistem času obravnavane zgolj ali predvsem v
neekonomskem smislu (Murovec in sod., 2012). Danes si pojem »kreativne industrije« pogosto
razlagamo kot industrije, pri katerih je končni proizvod produkt človeka in je narejen na podlagi
njegove lastne ustvarjalnosti. Pojem »kulturne industrije« pa predstavlja del gospodarskih
dejavnosti, ki vključuje visoko specializirane storitve, ki ustvarjajo proizvode, ki imajo
simbolno vrednost večje od materialne in nastajajo v značilnem ustvarjalnem proizvodnem
procesu. Gre torej za storitve, ki ustvarjajo vsebino namenjeni množični potrošnji in ustvarjajo
dodano vrednost na ustvarjalni način (Bole, 2008). Razmejitev med kulturnimi in kreativnimi
industrijami je nekoliko zabrisana, vendar na splošno velja, da s prvim pojmom označujemo
tiste dejavnosti, ki so bolj neposredno povezane z umetnostjo (npr. glasba, gledališče in film),
drugi pojem pa vključuje tudi tiste dejavnosti, ki so manj povezane s tradicionalno definiranimi
umetnostmi, denimo oglaševanje in grafično oblikovanje (Breznik Močnik in sod., 2011).
Kulturne in kreativne industrije spadajo v peti Kondratijev razvojni cikel, ki predstavlja postfordističen način akumulacije kapitala. Tukaj je še posebej mišljen prehod iz masovne
proizvodnje v manjšo, vendar fleksibilno proizvodnjo, ki se lahko prilagaja posameznim
potrebam. Poleg tega je potrebno izpostaviti dejstvo, da so znotraj kreativnih industrij končni
produkti pogosto nematerialni in se nanašajo na proizvajanje idej, ki so povezane z novimi
oblikami ustvarjanja. Gre torej za proizvode, katerih primarna funkcija je estetska, družabna,
informacija in zabavna ter nima nobene praktične oziroma uporabne funkcije (Bole, 2008).
V zadnjem desetletju so v mnogih državah kulturne in kreativne industrije sčasoma prerasle v
kreativne ekonomije. Mnogi sektorji gospodarstva so prevzeli sposobnost kulturnih in
kreativnih industrij, da ustvarjalno uporabljajo znanja in delujejo z novimi poslovnimi modeli
(Breznik Močnik in sod., 2011). Kulturne in kreativne industrije so danes eden izmed najhitreje
rastočih gospodarskih sektorjev, z letnimi stopnjami, ki znašajo med 5 in 20 odstotkov
6

(Murovec in sod., 2012). Kulturne in kreativne industrije istočasno predstavljajo velik pomen
v svetovnem gospodarstvu, saj se države z zaposlovanjem kreativnosti izognejo gospodarskim,
političnim ali naravnim oviram, kar je še posebej pomembno v manjših in manj razvitih
državah. Definiramo jih lahko s hitrejšo rastjo gospodarstva in z ustvarjanjem novih delovnih
mest (Daubaraite in sod., 2015).
Ta premik se nanaša na spremenjeno strukturo industrijskega sektorja gospodarstva, ki se je
moral zaradi razmer v 90. letih prejšnjega stoletja preobraziti. Tak gospodarski premik je močno
povezan s procesi, kot so deindustrializacija, terciarizacija, liberalizacija in globalizacija, ki
označujejo prehod v postindustrijsko družbo. Deindustrializacija poteka v razvitih državah že
vse od 70. let prejšnjega stoletja, v postsocialističnih državah pa od padca socialističnega
režima. Industrijski sektor gospodarstva se je bil zaradi vpliva globalizacije in tehnološkega
napredka prisiljen spremeniti. Deindustrializacija namreč pomeni zmanjševanje števila
zaposlenih v proizvodnem sektorju gospodarstva, istočasno pa višanje njegove produktivnosti
ob hkratnem nižanju stroškov delovne sile. S tem je bil povezan tudi proces terciarizacije, ki
označuje povečanje deleža zaposlenih v terciarnem sektorju. Zaradi hitrega razvoja storitvenih
dejavnosti in propada industrijskih obratov se je v tem času močno povečal delež zaposlenih v
storitvenih dejavnosti, kar pa je povsem logično glede na stanje na svetovnem trgu, kjer se
čutijo močni vplivi neoliberalnih gospodarskih smernic. Značilnost industrije v razvitih državah
je torej zmanjšana zaposlenost manj kvalificirane delovne sile in na drugi strani povečano
zaposlovanje visoko izobražene delovne sile. S takim razvojem je prišlo tudi do razvoja
kulturnih in kreativnih industrij, ki ustvarjajo lastne proizvode in ustvarjajo dodano vrednost.
Tukaj gre predvsem za določene visoko specializirane storitve, v katere je vloženo veliko
človeškega kapitala ob uporabi modernih in naprednih tehnologij (Bole, 2008). Evropska
komisija je zapisala, da kreativne industrije niso le same po sebi pomemben ekonomski
dejavnik, temveč tudi vnašajo v gospodarstvo znanje in dinamičnost (Breznik Močnik in sod.,
2011). Velika prednost pred ostalimi oblikami industrije je tudi v tem, da kulturne in kreativne
industrije kot glavni vir uporabljajo ustvarjalnost, ki jo je v izobilju po celem svetu. S tem
kulturne in kreativne industrije močno prispevajo k trajnostnemu razvoju, saj ohranjajo
kulturno okolje in kulturni kapital za prihodnje generacije. Poleg tega so kulturne in kreativne
industrije ene izmed okolju najbolj prijaznih oblik industrij, saj so veliko manj odvisne od
klasične

industrijske

infrastrukture

in

rabe

surovin

(Murovec

in

sod.,

2012).
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3. Kreativne industrije v Novem mestu
3.1 Geografski oris proučevanega območja
Slika 1: Območje naselja Novo mesto

Vir podatkov: Geopedia, 2019.

Novo mesto je urbano središče Mestne občine Novo mesto, ki je ena od enajstih mestnih občin
v Republiki Sloveniji (Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015). Naselje je na
okljuku reke Krke nastalo že pred dva tisoč leti, mestne pravice pa je dobilo leta 1365. Danes
je mesto ekonomsko, upravno, kulturno, izobraževalno in regionalno središče statistične regije
Jugovzhodna Slovenija (Mestna občina Novo mesto, 2019). Novo mesto je s svojo industrijo
nosilec gospodarskega razvoja v regiji in ima glede na svoj gospodarski, kulturni, izobraževalni,
upravni in prometni pomen velik potencial, da se še bolj okrepi kot regijsko središče
8

Jugovzhodne Slovenije. Polega tega ima Novo mesto pomembno geografsko lego, saj je edino
naselje med Ljubljano in Zagrebom s centralnimi funkcijami višjega ranga, ki je v neposredni
bližini avtoceste. Zgodnja industrializacija in pomembna industrijska podjetja pa Novemu
mestu dajejo tudi vlogo najpomembnejšega industrijskega središča v širšem območju, ki močno
privablja delovno silo. V Novem mestu imajo sedež številne upravne institucije, ki pokrivajo
območje Mestne občine Novo mesto (Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015).
Slika 2: Krajevne skupnosti v Novem mestu

Vir: Mestna občina Novo mesto, 2019.

Mestno občino Novo mesto sestavlja 98 naselij. Poleg Novega mesta med največja naselja v
občini štejemo Otočec, Uršna Sela in Gabrje. Po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije je leta 2018 v Novem mestu živelo 23 335 prebivalcev, gostota poselitve pa je bila
701 prebivalcev/km2. Površina naselja meri 33 286 km2 (SURS, 2019).
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Preglednica 2: Izbrani statistični podatki za Novo mesto za leto 2018
Podatki za leto 2018

Novo mesto

Slovenija

33

20.273

Število prebivalcev

23.335

2.076.595

Število moških

11.317

1.034.966

Število žensk

12.018

1.041.629

701

102

Površina (km2)

Gostota poselitve (preb./km2)

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, 2019.

3.2 Razvoj gospodarstva v Novem mestu
Novo mesto je kmalu ob svojem nastanku leta 1365 gospodarsko hitro zacvetelo in se uspešno
razvijalo, vendar so že v naslednjih stoletjih različni gospodarski in socialni dejavniki vplivali
na nazadovanje mesta. V 16. stoletju so Novo mesto pretresali pogosti turški vpadi in kmečki
upori, istočasno pa se je v tem času hitro razvijal Karlovec, ki je postal glavna gospodarska
konkurenca Novega mesta. Vse to je vplivalo na nazadovanje Novega mesta in množične
izselitve domačega prebivalstva. Tako stanje je trajalo vse do 18. stoletja, ko so se razmere
izboljšale. Hitrejši gospodarski razvoj Novega mesta lahko povežemo z reformami Marije
Terezije in Franca Jožefa. Prizadevanja za modernizacijo s strani avstrijske države so bila za
Novo mesto izredno pomembna, saj se je s tem začel njegov vzpon med najpomembnejša
kranjska mesta. Za novomeški razvoj je bila zelo pomembna izgradnja ceste LjubljanaKarlovec v času cesarja Karla VI. Največ je za razvoj Novega mesta naredila Marija Terezija,
ki je leta 1748 izbrala Novo mesto za sedež enega od treh kranjskih okrožij, s čimer se je začelo
naseljevati v Novem mestu uradništvo. V drugi polovici 18. stoletja so počasi odpravili videz
srednjeveškega mesta: podrli so staro »špitalsko« cerkev, zgradili novo pokopališče na Marofu,
podrli staro mestno obzidje in nekatere stolpe, obnovili staro mestno jedro. Ob začetku 19.
stoletja je območje Kranjske prišlo v roke Napoleona, ki je v času svoje vlade zmanjšal tlako
kmetov in izboljšal cestno omrežje, polega tega pa je reformiral tudi šolski sistem. Še največ so
od francoske zasedbe odnesli kmetje.
Novejši razvoj gospodarstva v Novem mestu se je začel ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja.
Glavno območje dolenjskega »gospodarskega bazena« je bilo ob zgornjem toku reke Krke.
Veliko gospodarskih obratov je nastalo prav v Žužemberku, kot so mlin za papir in usnjarna.
Najpomembnejši industrijski obrat pa je bila železolivarna na Dvoru, ustanovljena že leta 1796.
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Zagotovo je bilo to območje v tistem času veliko bolj razvito kot Novo mesto, ki ni zmoglo
narediti preskoka iz obrti za lokalne potrebe k industriji. Velikega pomena za gospodarski
razvoj Novega mesta in nasploh Dolenjske pa je imela izgradnja železniške povezave z
Ljubljani leta 1894, s čimer se je močno povečal pretok surovin, blaga in ljudi med celotno
Dolenjsko in Ljubljano (Granda in sod., 1996). Leta 1914 je bila od Novega mesta zgrajena
železnica, ki je vodila preko Bele Krajine vse do Karlovca in je s tem omilila prometno
odmaknjenost Dolenjske in omogočila začetek gospodarskega razvoja.
Po oblikovanju Kraljevine SHS leta 1918 se je tudi za Novo mesto začelo obdobje rasti in
napredovanja. Z ustanavljanjem prvih polindustrijskih obratov, med katerimi so
najpomembnejši zametki tekstilne industrije, se je v Novem mestu povečalo število obrtniških
in industrijskih delavcev. V letih pred drugo svetovno vojno so se začeli delavci povezovati v
sindikate, kar je sčasoma pripeljalo do stavkovnih gibanj (Avsec in sod., 1990).
Druga svetovna vojna je Novemu mestu in celotni Dolenjski prinesla veliko izgub in materialne
škode. Ob bombardiranju mesta so bile mnoge stanovanjske stavbe in obrtna poslopja
popolnoma porušena zaradi česar je gospodarstvo med vojno praktično zamrlo (Granda in sod.,
1996).
Mesto je imelo po vojni skromno industrijo. Svoj veliki gospodarski razvoj je mesto doživelo
šele v šestdesetih in sedemdesetih letih (Slapnik, 1991). Razvoj Novega mesta je bil v tem
obdobju silovit in politično koordiniran. Začela so se razvijata gradbena, tekstilnopredelovalna, farmacevtska, kemična in avtomobilska industrijska podjetja. Glavna panoga
gospodarstva je postala industrija, kmetijstvo pa se zanemarjali, zato se je podeželje začelo
prazniti. Sprva se je industrializiralo le mesto, polagoma pa je industrializacija zajela tudi
podeželje. S širjenjem razvoja gospodarstva na podeželje se je ustavila deagrarizacija
podeželskih območij. Leta 1946 je bilo ustanovljeno gradbeno podjetje Pionir, eno izmed večjih
gradbenih podjetji na Slovenskem v tem času. Leta 1954 je lekarnar Boris Andrijanič ustanovil
farmacevtsko podjetje Krka, ki je še danes najpomembnejše podjetje v Novem mestu. Krka je
v naslednjih desetletjih prevzela dva novomeška hotela in obe naravni zdravilišči, s čimer je
veliko pripomogla k razvoju turizma v Novem mestu. Leta 1954 je bilo ustanovljeno tudi
avtomobilsko podjetje Revoz, podjetje Adria Mobil pa je bilo ustanovljeno leta 1965. Do
razvoja je prišlo tudi v tekstilni industriji – iz majhnega lokalnega podjetja je nastalo podjetje
Labod. Leta 1979 je prišlo do ustanovitve podjetja URSA, ki proizvaja termoizolacijske
materiale. To so le ena izmed večjih podjetij, ki so nastala v desetletjih po vojni in so še danes
najpomembnejša podjetja v Novem mestu (Granda in sod., 1996).
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3.3 Gospodarska struktura Novega mesta
Leta 2018 je v Novem mestu delovalo 2499 poslovnih subjektov. Največ poslovnih subjektov
v Novem mestu se je ukvarjalo z »drugimi dejavnostmi« (18,15 %), na drugem mestu so bile
»strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti« (17,07 %). Sledile so še »trgovina;
vzdrževanje in popravila motornih vozil« (12,28 %), »kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti« (8,36 %), ter »gradbeništvo« (7, 64 %). Najnižji delež so zavzemale »kmetijstvo
in lov, gozdarstvo, ribištvo« (0,56 %), »oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;
saniranje okolja« (0,36 %) in »oskrba z električno energijo, plinom in paro« (0,32 %).

Slika 3: Gospodarska struktura Novega mesta glede na število poslovnih subjektov s
sedežem v Novem mestu, 20181
0.32%

0.56%

0.36%

6.48%

18.15%

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

7.64%

12.28%

8.36%
3.92%

3.60%

5.08%

3.92%
1.00%

4.92%

3.28%
17.07%

2.12%

0.96%

Vir podatkov: AJPES, 2018.

1

A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; C – Predelovalne dejavnosti; D – Oskrba z električno energijo,
plinom in paro; E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja; F – Gradbeništvo; G –
Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil; H – Promet in skladiščenje; I – Gostinstvo; J – Informacijske
in komunikacijske dejavnosti; K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti; L – Poslovanje z nepremičninami; M
– Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; O – Dejavnost
javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti; P – Izobraževanje; Q – Zdravstvo in socialno
varstvo; R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti; S – Druge dejavnosti
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V naslednjem odstavku bodo predstavljeni določeni kazalniki, primerjani med leti 2012 in
2018, nanašajo se na celotno Mestno občino Novo mesto. Indeks delovne migracije (IDM) je
razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti
delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti
prebivališča pomnoženo s 100 (Brnot, 2017). IDM je v letu 2012 znašal 150, v letu 2018 pa je
znašal 153. IDM pri moških je leta 2012 znašal 147, pri ženskah pa 153. IDM pri moških je leta
2018 znašal 150, pri ženskah pa 157. S takim indeksom se občina Novo mesto uvršča med t. i.
»izrazito delovne« občine (SURS, 2019). V letu 2012 so zabeležili 21.849 aktivno delovnih
oseb, od tega jih je bilo 1276 samozaposlenih. V letu 2018 pa je bilo delovno aktivnih oseb
24.830, od tega jih je bilo 1317 samozaposlenih. Iz podatkov je vidno, da se število delovno
aktivnih oseb v Novem mestu povečuje. Stopnja registrirane brezposelnosti je leta 2012 znašala
11,1 %, leta 2018 pa le 6,9 %. Leta 2012 je povprečna mesečna bruto plača znašala 1715 €, kar
v povprečni mesečni neto plači znaša 1103 €. Leta 2018 je povprečna mesečna bruto plača
znašala 1890 €, kar v povprečni mesečni neto plači znaša 1218 € (SURS, 2019). Glede na vse
te kazalnike se je gospodarsko stanje v občini Novo mesto med leti 2012 in 2018 precej
izboljšalo.

3.4 Geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu
Preglednica 3: Število poslovnih subjektov v Novem mestu, ki se uvršča med kreativne
industrije
SKD 2008

Opis dejavnosti

Število

C32.990

Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

1

G47.610

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

0

G47.621

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in

0

revijami
G47.622

1

J58.110

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in
pisalnimi potrebščinami
Izdajanje knjig

J58.120

Izdajanje imenikov in adresarjev

0

J58.130

Izdajanje časopisov

3

J58.140

Izdajanje revij in druge periodike

2

J58.190

Drugo založništvo

2

3

13

J59.110

Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj

10

J59.120

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov in

1

televizijskih oddaj
J59.130

Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj

1

J59.140

Kinematografska dejavnost

0

J59.200

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

2

J60.100

Radijska dejavnost

5

J60.200

Televizijska dejavnost

4

J63.910

Dejavnost tiskovnih agencij

0

M71.111

Arhitekturno projektiranje

33

M71.112

Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

4

M71.129

Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

75

M74.110

Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo

15

M74.200

Fotografska dejavnost

12

N79.900

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

6

P85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju

25

kulture in umetnosti
R90.010

Umetniško uprizarjanje

21

R90.020

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

10

R90.030

Umetniško ustvarjanje

40

R90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

3

R91.011

Dejavnost knjižnic

1

R91.012

Dejavnost arhivov

0

R91.020

Dejavnost muzejev

1

R91.030

Varstvo kulturne dediščine

2

R91.040

Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

0

R93.210

Dejavnost zabaviščnih parkov

0

R93.299

Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

3

SKUPAJ

285

Vir podatkov: AJPES, 2019.
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V Novem mestu se s kreativnimi industrijami ukvarja 285 poslovnih subjektov, kar predstavlja
11,4 % od vseh poslovnih subjektov s sedežem v Novem mestu. Od tega največji delež
predstavljajo kategorije »drugo tehnično projektiranje in svetovanje« (75 poslovnih subjektov),
»umetniško ustvarjanje« (40 poslovnih subjektov) in »arhitekturno projektiranje« (33 poslovnih
subjektov). Glede na velikost podjetja je v Novem mestu 258 mikro družb in 11 majhnih družb;
srednjih in velikih družb ni. Za ostala podjetja podatki niso na voljo. Glede na organizacijsko
obliko je 164 samostojnih podjetnikov (s.p), 87 družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), 30
javnih zavodov, tri družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) in ena komanditna družba (k.d.).

Slika 4: Lokacija poslovnih subjektov v Novem mestu, ki se ukvarjajo s kreativnimi
industrijami, 2018

Vir podatkov: GURS, 2019; AJPES, 2019; Geopedia, 2019.
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Pri anketiranju poslovnih subjektov s področja kreativnih industrij v Novem mestu so nas
zanimali predvsem lokacijski dejavniki, ki so vplivali na izbiro lokacije njihovega podjetja.
Podatke za analizo smo pridobili z anketiranjem..
Pri anketnem vprašalniku nas je na začetku zanimala približna lokacija podjetja. Pri tem smo
lokacije posameznih poslovnih subjektov razvrstili glede na krajevne skupnosti (KS). Pri
nedoločeno smo združili nedefinirane odgovore, kot so okolica mesta, predmestje, obmestje itd.
Iz slike 4 je razvidno, da prihaja do zgoščevanja v krajevni skupnosti Center. Če rezultate
povežemo s pridobljenimi podatki iz ankete, so glavni razlogi za to bližina strank in bližina
ostalih storitvenih dejavnosti.

Slika 5: Lokacija anketiranih podjetij

5
2

1

1

4

KS Center

KS Kandija-Grm

KS Drska

KS Šmihel

KS Bršljin

KS Ločna-Mačkovec

KS Žabja vas

KS Majde Šilc

KS Mali Slatnik

Nedoločeno

26

8

4
8

5

Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 64.
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Naslednje vprašanje sprašuje po organizacijski obliki podjetja. Največ poslovnih subjektov je
samostojnih podjetnikov (s.p.), sledijo pa družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
Slika 6: Organizacijska oblika anketiranih podjetij
1 2 1

s.p.
d.o.o.
23

javni zavod
37

zasebni zavod
komanditna družba

Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 64.

Pri velikosti podjetji smo rezultate združili v skupine mikro, majhna, srednja in velika družba.
Pri tem smo se držali Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v katerem je predpisano – glede
na število zaposlenih, da:
•

mikro družba ima do 10 zaposlenih,

•

majhna družba ima med 11 in 50 zaposlenih,

•

srednja družba ima med 51 in 250 zaposlenih,

•

velika družba ima nad 250 zaposlenih.

Močno prevladujejo mikro družbe, saj od 64 anketiranih podjetji med mikro družbe uvrščamo
kar 60 podjetji. Od tega ima 40 mikro družb le enega zaposlenega. 4 podjetja spadajo med
majhne družbe, med srednje in velike družbe pa ne spada niti eno podjetje.
Zanimala nas je tudi glavna registrirana dejavnost podjetja. Pri tem smo posamezne rezultate
združili v gospodarska področja glede na SKD klasifikacijo 2008. Največ poslovnih subjektov
se ukvarja s strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi; znotraj tega področja pa
največji delež predstavlja razred drugo tehnično projektiranje in svetovanje (16 poslovnih
subjektov).
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Slika 7: Primarna dejavnost anketiranih podjetij2
40

37

35
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5

1

1

Področje N

Področje P

0

Področje J

Področje M

Področje R

Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 59.

Naslednji sklop vprašanj lahko obravnavamo kot eno vprašanje. Pri tem nas je zanimalo leto
ustanovitve podjetja, v nadaljevanju pa, ali so že kdaj selili sedež podjetja in s tem povezani
razlogi ter, ali so s selitvijo zadovoljni. Zanimalo nas je tudi, kam bi se danes preselili, če bi
imeli možnost, in kaj je glavni razlog za izbor nove lokacije.
Slika 8: Leto ustanovitve anketiranih podjetij
30

27

25
21
20
15

13

10
5
1

1

1946

1989

0
1990-1999

2000-2009

2010-2018

Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 63.

2

Področje J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti, področje N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, področje P – Izobraževanje, področje R –
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
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Prevladujejo mlada podjetja, ki so bila ustanovljena v zadnjem desetletju. Od vseh poslovnih
subjektov sta bili le dve družbi ustanovljeni pred letom 1990.
Slika 9: Leto selitve anketiranih podjetij
12
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6
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1980-1989

1990-1999

0
2000-2009

2010-2018

Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 20.

Pri letu selitve smo dobili 53 odgovorov. Od tega je 33 odgovorov bilo, da se niso pred tem
nikoli selili. Največ podjetji se je selilo v prejšnjem desetletju.
Pri razlogih selitve smo posamezne rezultate združili v širše skupine. V skupino lokacija smo
združili odgovore, kot so bližje centru mesta, boljša lokacija, boljši pogoji idr. Skupina prostori
zavzemajo odgovore, kot so nakup lastnih prostorov, nakup novih prostorov, premajhni prostori
itd. Osebni razlogi zavzemajo spremembo načina življenja, selitev družine in osebno. Pod
skupino objekt pa sem združil odgovora gradnja novega objekta in rušitev starega objekta.
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Slika 10: Razlogi za selitev anketiranih podjetij
1

1

3

3

lokacija
prostori
osebni razlogi
objekt
stroški

3

širitev dejavnosti
10

Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 21.

Sledilo je vprašanje, ali so s selitvijo zadovoljni. Skupaj smo dobili 49 odgovorov, od tega jih
je 18 s selitvijo zadovoljnih, 3 pa niso zadovoljni. Ostali odgovori so bili prazni oziroma jih ne
moremo uvrstiti.
Sledili sta vprašanji, kam bi se danes preselili in kakšni so razlogi za izbrano lokacijo. Prejeli
smo 51 odgovorov. Poleg odgovora, da se ne bi selili, so bili ostali odgovori sledeči: 6
anketirancev je odgovorilo, da bi se preselili bližje centru mesta, 4 anketiranci na obrobje
Novega mesta, 5 anketirancev bi se preselilo v Ljubljano, 2 anketiranca v tujino, 3 odgovori pa
so precej raznoliki – bližje srednjim šolam, bližje izobraževalnim ustanovam in kjer je več
parkirnih mest. Podobno so bili tudi razlogi za izbrane lokacije različni – 2 anketiranca iščeta
prostor z večjim številom parkirnih mest, 5 anketirancev bi se preselilo zaradi bližine strank, 2
anketiranca iščeta boljšo dostopnost, 9 anketirancev bi se preselilo zaradi poslovnih priložnosti,
2 anketiranca pa sta podala druge razloge – eden izmed teh išče kletne prostore (zaradi
zadrževanja hrupnosti žive glasbe), drugi pa bi se preselil, ker ima že zakupljeno parcelo.
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Naslednje vprašanje se glasi »Kateri dejavniki so bili najpomembnejši pri izbiri lokacije
podjetja?«, podanih je bilo 8 pripravljenih odgovorov in možnost navedbe nekih drugih
dejavnikov. Iz grafa je razvidno, da je numerično največ anketirancev izbralo odgovor
dostopnost lokacije, sledijo pa odgovori delo na domu, cena poslovnih prostorov in bližina
storitev. Pod drugo so bili navedeni odgovori – bližina strank, nizka cena objekta, večji prostori,
in mirna soseska.

Slika 11: Dejavniki, ki so bili najpomembnejši pri izbiri lokacije podjetja
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 61.

Pri vprašanju »Kaj najbolj pogrešate v okolici vašega delovnega mesta?« so bili podani enaki
možni odgovori kot pri prejšnjem vprašanju. Največ odgovorov je bilo prejetih pod drugo, ki
jih bomo navedli v nadaljevanju, sledijo pa odgovori privlačnost okolice, infrastrukturna
opremljenost in dostopnost lokacije. Pri odgovoru drugo so bili rezultati sledeči – 9
anketirancev najbolj pogreša večje število parkirnih mest, 4 anketiranci so navedli, da pogrešajo
bližino strank, 2 anketiranca pogrešata več prostora, 5 anketirancev pa ne moti nič.
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Slika 12: Dejavniki, ki jih najbolj pogrešajo v bližini delovnega mesta
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik, 2019. N = 57.

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšno se anketirancem zdi sodelovanje z ostalimi
podjetji v Novem mestu, ki se ukvarjajo s kreativnimi industrijami, in skupaj smo prejeli 58
odgovorov. 23 anketirancev je s sodelovanjem zadovoljnih, 16 anketirancev s sodelovanjem ni
zadovoljnih, 11 anketirancev pa je odgovorilo, da sploh ne sodeluje z ostalimi podjetji. Poleg
tega so 3 anketiranci odgovorili, da večinoma sodelujejo s podjetji iz Ljubljane, 1 anketiranec
pa sodeluje večinoma s podjetji iz tujine. 3 anketiranci so odgovorili, da o tem nimajo mnenja.
Pri vprašanju »Kaj so ključne prednosti Novega mesta kot kreativnega mesta?« smo prejeli 57
odgovorov. 15 anketirancev je odgovorilo, da je največja prednost majhnost mesta, kar
omogoča enostavno povezovanje, komunikacijo in sklepanje poslovnih vez. 6 anketirancev je
kot glavno prednost navedlo lokacijo Novega mesta. Pri tem so posebej izpostavili, da ob mestu
leži pomembno cestno omrežje in avtocestna povezava z Ljubljano, en anketiranec pa je
navedel, da ima Novo mesto primerno makro lokacijo ter veliko naravnih in ustvarjenih danosti.
9 anketirancev je kot glavno prednost omenilo gospodarstvo – pri tem so izpostavili, da je Novo
mesto kot »prestolnica« Dolenjske tudi njeno gospodarsko središče, da imamo nekaj močnih
industrijskih podjetji (Krka, Adria Mobil in Revoz) in, da ima mesto dobre pogoje za
gospodarski razvoj. 6 anketirancev je kot glavno prednost Novega mesta izbralo njegovo
prebivalstvo, ki naj bi bilo po njihovem mnenju ozaveščeno za kulturni razvoj Novega mesta,
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ki je dandanes inkubator mladih umetnikov na raznovrstnih področjih. 18 anketirancev pa je
navedlo, da se jim Novo mesto ne zdi kreativno mesto.
Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika se glasi »Kaj so ključne pomanjkljivosti Novega mesta
kot kreativnega mesta?« Največ anketirancev (14) je izpostavilo, da je glavni problem v
občinski upravi. Razlogi za to pa so bili sledeči – premalo splošne in finančne podpore za male
podjetnike in obenem prevelika podpora velikih industrijskih obratov, prezahtevni in predolgi
birokratski postopki, počasnost občinske administracije, premalo iniciative s strani občine,
slaba sledljivost občinskih in državnih struktur potrebam mesta itd. Sledi 12 odgovorov, kjer so
anketiranci kot glavno pomanjkljivost Novega mesta navedli majhnost mesta in obenem
pogosto omenili tudi majhen trg. Pogost argument je, da ima Novo mesto premajhen (kreativni)
trg, ki bi lahko predstavljal konkurenco Ljubljani in tujim državam. 8 anketirancev je
odgovorilo, da vidijo problem v premajhni splošni podpori s strani občine ali države. 6
anketirancev je navedlo kot glavno pomanjkljivost ljudi, ki naj ne bi bili dovolj ozaveščeni o
kulturnem življenju v Novem mestu. Prejeli smo tudi odgovore, da je največji problem
premajhno število parkirnih mest, slabo cestno omrežje znotraj mesta in neizkoriščen turistični
potencial. 13 anketirancev je brez mnenja.

4. Možnosti za razvoj kreativnih industrij v Novem mestu
Razvoj kulturnih in kreativnih industrij je sprva odvisen od stopnje javne podpore, ki jo te
dejavnosti prejmejo na državnem in lokalnem nivoju. Pri tem je najpomembnejša podpora s
strani Ministrstva Republike Slovenije za kulturo, ki financira mnoge knjige, predstave, filme
in ostale kulturne dejavnosti. Na podlagi nacionalnega programa za kulturo je Ministrstvo za
kulturo sprejelo ukrepe za spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij, ki jih bo izvedlo v
prihodnosti (Breznik Močnik in sod., 2011). Kulturne in kreativne industrije pomagajo
regionalnim in lokalnim gospodarstvom, saj prispevajo k nastanku novih gospodarskih
dejavnosti in ustvarjajo nova delovna mesta (Zelena knjiga …, 2011).
Novo mesto je kot regionalno, gospodarsko, kulturno, upravno in izobraževalno središče
Jugovzhodne Slovenije pomembna valilnica izjemnih talentov, katerim mesto ponuja okolje, v
katerem bodo lahko še naprej ustvarjali in Novo mesto zaznali kot multikulturni center lokalnih
skupnosti Dolenjske. Novo mesto ima danes mnogo kulturnih, gospodarskih in izobraževalnih
institucij – Dolenjski muzej, Kulturni center Janeza Trdine, Knjižnica Mirana Jarca, Gledališče
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APT itd., ki podpirajo kulturne in kreativne dejavnosti in so ključnega pomena za razvoj
Novega mesta kot središča Dolenjske. Glede na take naravne in ustvarjene danosti ima Novo
mesto veliko možnosti za nadaljnji razvoj kulturnih in kreativnih industrij. Kot je bilo že
predhodno navedeno ima Novo mesto dobro geografsko lego, saj leži ob pomembni avtocestni
povezavi do Ljubljane, vendar ima razmeroma slabo cestno povezavo proti Beli Krajini. Poleg
tega je posodobitve potrebna tudi železniška povezava tako z Ljubljano kot tudi z Belo Krajino.
Novo mesto ima veliko kvalitetnih srednjih šol z raznolikimi programi, kar omogoča širok
spekter izobraževalnih smeri za mlade, poleg tega pa je v letu 2017 odprlo tudi lastno univerzo,
vendar zaenkrat še nima programa s področja kreativnih industrij. Je močno gospodarsko
središče, z gospodarskimi subjekti, ki so pripravljeni podpirati in vlagati v nadaljnji gospodarski
razvoj mesta in njegove širše okolice. Poleg tega je tudi pomemben podjetniški inkubator z
razvojno naravnanimi podjetji, ki delujejo na globalnih trgih. Na tem področju je eden izmed
ciljev Mestne občine Novo mesto razvoj konceptov podpore mladim inovativnim podjetjem in
razvoj turizma. Ti cilji se skladajo s podatki, ki smo jih prejeli s strani anketirancev, ki se med
drugim strinjajo, da je v Novem mestu problem prevelikega izpostavljanja velikih podjetij in
premajhne podpore malega podjetništva. V dokumentu Trajnostna urbana strategija Novo
mesto 2030 je kot slabost navedena asimetričnost profila zaposlenih – kemija, farmacija,
strojništvo in elektro so prevladujoča področja znanja, manjka pa družboslovnih in
humanističnih znanj. Izpostavljena je tudi slabost pomanjkanja spodbud in kreativnega okolja
za mlade (Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015).
Med naštetimi ukrepi za okrepitev Novega mesta kot gospodarskega in razvojnega središča so:
•

okrepitev konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,

•

ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo za čim bolj različne profile
strokovnjakov,

•

zagotovitev pogojev za delovanje sodobnih podjetij, ki bodo imela v mestu razvojne in
prodajne oddelke (Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015).

V dokumentu Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji
Jugovzhodna Slovenija je zapisano, da lahko kreativne in kulturne industrije bistveno
pripomorejo k dvigu dodane vrednosti izdelkov, zato jih je smiselno povezovati v raziskovalne
in inovativne procese. Poleg tega pa bi se dodana vrednost povečala tudi z vključevanjem
kulture, umetnosti in kreativnih industrij v turistično ponudbo (Regionalni razvojni program za
obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, 2015). Novo mesto mora vsem
24

prebivalcem zagotavljati enakovrednost in enake možnosti, občane pa je potrebno
medgeneracijsko povezovati na podlagi družbenih aktivnosti. Novo mesto mora zato postati
prijazen prostor za bivanje, stičišče kreativnosti in idej, z javnimi prostori, ki bodo namenjeni
predvsem druženju in srečevanju. V ta namen je potrebno prepoznati pomen že obstoječih
institucij, kot so nevladne organizacije, kulturne institucije, kulturna društva, ki močno vplivajo
na kulturno življenje v Novem mestu (Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015).
Na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za razvoj in krepitev programov družbenih in
kulturnih dejavnosti so tako navedeni ukrepi:
•

obogatitev javnih programov in storitev v krajevnih skupnosti,

•

razvoj mreže nevladnih organizacij na področjih kulture, izobraževanja, športa, sociale,
turizma, zdravstva, mladine in kmetijstva,

•

vključevanje civilne družbe v kreiranje in oživljanje mesta,

•

kakovostna kulturna produkcija (društva, zavodi in profesionalne kulturne ustanove)
(Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015).

V dokumentu Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 je še dodatno izpostavljen problem
pomanjkanja spodbud in kreativnega okolja za mlade ter beg kreativnih kadrov v centre kapitala
in znanja. Rešitev vidijo v tem, da bi moralo Novo mesto postati prijazen prostor za bivanje,
stičišče kreativnosti in idej, z javnimi prostori, ki bodo namenjeni predvsem druženju,
srečevanju in razvijanju kreativnih idej. V ta namen bi se morala mestna oblast povezati z
nevladnimi organizacijami in društvi, da bi lahko kar najbolje razvili zastavljene cilje
(Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030, 2015).
Novo mesto ima tako dobre možnosti za nadaljnji razvoj regije ob uspešni izvedbi zastavljenih
ciljev in ukrepov ter pravilnemu koriščenju potencialov kulturne dediščine ter kulturnih in
kreativnih industrij (Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji
Jugovzhodna Slovenija, 2015).
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5. Sklep
Namen zaključne seminarske naloge je bil predstaviti pojem kreativnih industrij in njihovo
vlogo v gospodarstvu ter proučiti geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu.
Pri izdelavi smo si pomagali z literaturo, s terenskim delom pa smo pridobili potrebne podatke
za analizo lokacijskih dejavnikov kreativnih industrij. Ob tem smo se poslužili tudi statističnih
podatkov, ki smo jih pridobili na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije
(SURS) in Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Po podatkih AJPES se v Novem mestu s kreativnimi industrijami ukvarja 285 poslovnih
subjektov, kar predstavlja 11,4 % poslovnih subjektov s sedežem v Novem mestu. Največji
delež kreativnih industrij predstavljajo dejavnosti »drugo tehnično projektiranje«, »umetniško
ustvarjanje« in »arhitekturno ustvarjanje.« Anketirali smo 64 poslovnih subjektov (velikost
vzorca: 22,5 %), ki se ukvarjajo s kreativnimi industrijami v Novem mestu. Prevladujejo mikro
podjetja z enim ali dvema zaposlenima. Največ je samostojnih podjetnikov, sledijo pa družbe z
omejeno odgovornostjo. Največ anketiranih podjetji se nahaja v centru Novega mesta, kjer
podjetniki cenijo bližino strank in dobro dostopnost, poleg tega pa se tukaj nahajajo tudi razne
storitve, izobraževalni uradi in državne institucije. Večina podjetji je razmeroma mlada, saj so
bila ustanovljena v zadnjem desetletju. Med anketiranci prevladujejo dejavnosti, ki po SKD
klasifikaciji iz leta 2008 spadajo v področje M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti;
znotraj le-teh pa se največ podjetnikov ukvarja z arhitekturnim projektiranjem ter drugim
tehničnim projektiranjem in svetovanjem.
Ugotovili smo, da so dobra dostopnost lokacije, delo na domu in ugodna cena poslovnih
prostorov najpomembnejši dejavniki pri izbiri lokacije podjetja. Pri vprašanju, kaj najbolj
pogrešajo v okolici svojega delovnega mesta, pa so bili najpogostejši odgovori boljša
infrastrukturna opremljenost, privlačnost okolice in večje število parkirnih mest. Kar se tiče
medsebojnega sodelovanja med podjetji v Novem mestu, ki se ukvarjajo s kreativnimi
industrijami, so bili rezultati razmeroma izenačeni – 23 anketirancev je s sodelovanjem
zadovoljnih, 16 pa jih je nezadovoljnih. Glavna prednost Novega mesta kot kreativnega mesta
je po mnenju anketirancev majhnost mesta, saj to omogoča enostavno komunikacijo,
povezovanje in sklepanje poslovnih vezi; poleg tega pa je bila pogosto omenjena tudi močno
gospodarstvo Novega mesta. Kot glavna pomanjkljivost Novega mesta kot kreativnega mesta
pa je bila daleč največkrat izpostavljena občina - premalo splošne in finančne podpore za male
podjetnike in obenem prevelika podpora velikim industrijskim obratom, prezahtevni in predolgi
26

birokratski postopki, počasnost občinske administracije, premalo iniciative s strani občine,
slaba sledljivost občinskih in državnih struktur potrebam mesta idr.
Glede na ugotovitve anketnega vprašalnika ter zastavljene cilje in ukrepe Mestne občine Novo
mesto ima Novo mesto še veliko potenciala za nadaljnji razvoj kreativnih industrij, saj je kljub
razmeroma velikemu številu podjetji, ki se ukvarja s kreativnimi industrijami, delež zaposlenih
v kreativnem sektorju precej nizek.

6. Summary
The purpose of the selected assignment was to present the concept of the creative industries and
their role in the economy, and to examine geographical features of the creative industries in
Novo mesto. We primarily used literature in my workings, and with field work I have gained
the necessary data to carry out the analysis of locational factors of the creative industries. I also
used statistic data that I have gained from the websites of the Statistical Office of the Republic
of Slovenia (SURS) and the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and
Related Services (AJPES).
According to AJPES, 285 companies are engaged with the creative industries in Novo mesto,
which accounts for 11,4 % of the total economy of Novo mesto. The largest share of the creative
industries include »engineering activities and related technical consultancy«, »artistic creation«
and »architectural planning.« I surveyed 64 companies that are involved with the creative
industries in Novo mesto. Micro companies with one or two employees are dominant. Most
companies are sole traders, followed by limited liability companies. Most of the surveyed
companies are located in the city centre, where company owners appreciate the proximity of
the customers and good accessibility, and there are also various services, educational offices
and state institutions in vicinity of these companies. Most of the companies are relatively young,
since most of them were founded in the last decade. In accordance with SKD classification
2008, most of the surveyed companies are involved with field M – professional, scientific and
technical activities; more precisely with areas »architectural planning« and »engineering
activities and related technical consultancy.« Through the questionnaire I have found out that a
good accessibility of the location, working at home and a favourable price of the real estates
are the most important factors in choosing the location of the company. The most common
answers to the question what are they missing the most about the company's location were better
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infrastructure facilities, the attractiveness of the surroundings and a greater number of parking
spaces. The results in the case of mutual cooperation between companies involved with the
creative companies in Novo mesto were relatively similar – 23 companies are satisfied with the
cooperation, and 16 of them are dissatisfied. The main advantage of Novo mesto as a creative
city, according to the answers of the questionnaire, is the small size of the city, which makes
communication and concluding business much easier; in addition, a strong economy of the city
is often mentioned as a great advantage. The city's municipality is the most common answer as
the greatest flaw of Novo mesto as a creative city; precisely, not enough general and financial
support for small companies and at the same time too big support for large industrial companies,
too complex and too long bureaucratic procedures, a slow municipal administration, the lack of
initiative of the city's municipality, etc.
According to the findings of the questionnaire, as well as the objectives and actions of the City
Municipality of Novo mesto, the city has a lot of potential for further development of the
creative industries, tourism and whole economy, because although the creative industries are
fairly common in Novo mesto, the proportion of those employed in the creative industries is
still quite low.
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ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni! Sem Blaž Lampret, študent 3. letnika geografije na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani. V svoji zaključni seminarski nalogi proučujem tematiko kreativnih industrij v
Novem mestu in v tem sklopu izvajam krajši anketni vprašalnik, ki se navezuje na tematiko
zaključne seminarske naloge. Ker se vaša dejavnost navezuje na izbrano tematiko, bi vas prosil,
če bi lahko odgovorili na naslednja kratka vprašanja.

Približna lokacija podjetja: ____________________________________________________
Organizacijska oblika podjetja: ________________________________________________
Število zaposlenih: ___________________________________________________________
Glavna dejavnost podjetja: ____________________________________________________

Katerega leta je bilo podjetje ustanovljeno? ______________________________________
Če ste se v preteklosti nahajali drugje, katerega leta ste se preselili? __________________
Kaj je bil glavni razlog za selitev? _______________________________________________
Ali ste zadovoljni s selitvijo? ___________________________________________________
Če bi imeli možnost, kam bi se preselili? _________________________________________
Zakaj bi se preselili na izbrano lokacijo? _________________________________________

Kateri dejavniki so bili najpomembnejši pri izbiri lokacije podjetja? (Izberete lahko
največ 3 dejavnike)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delo na domu
Bližina doma
Bližina storitev
Bližina izobraževalnih ustanov
Cena poslovnih prostorov/zemljišč
Dostopnost lokacije
Infrastrukturna opremljenost
Privlačnost okolice
Drugo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Kaj najbolj pogrešate v okolici vašega delovnega mesta? (Izbere lahko največ 3 dejavnike)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delo na domu
Bližina doma
Bližina storitev
Bližina izobraževalnih ustanov
Cena poslovnih prostorov/zemljišč
Dostopnost lokacije
Infrastrukturna opremljenost
Privlačnost okolice
Drugo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Kakšno se vam zdi sodelovanje z ostalimi podjetji v Novem mestu, ki se ukvarjajo s
kreativnimi industrijami?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kaj so ključne prednosti Novega mesta kot »kreativnega mesta«?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kaj so ključne pomanjkljivosti Novega mesta kot »kreativnega mesta«?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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