
SRIP Pametna 
mesta in skupnosti 



SRIP PMiS 
V okviru Strategije Pametne Specializacije je IJS (v konzorciju z 
GZS-ZIT, TM ICT, UM, UL) prijavil koordiniranje Strateško 
razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) na temo Pametna 
mesta in skupnosti. 

V okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti deluje več vertikal 
ter IKT horizontala s podpodročji. 

SRIP Pametna mesta in skupnosti 



10.03.17 SRIP PMiS 

SRIP PMiS 

Usmerjevalni odbor 

[3x RO + 6x gospodarstvo] 

Skupščina 

Programski svet 

VP 
MSP RO 

[predstavniki vsebinskih podpodročij] 

u
p

ra
vl

ja
n

je
 

iz
va

ja
n

je
 

IKT horizontalna mreža 

HPC in BIG DATA 

KIBERNETSKA VARNOST 

INTERNET STORITEV 

INTERNET STVARI, VGRAJENI SISTEMI in SENZORJI 

ostali SRIP-i 

koord. 

SVET 

SVET 

SVET 

SVET 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA SVET 

GIS-T SVET 

SVE SVET SVET SVET SVET SVET 

koordinacija 

[koordinatorji podpodročij] 

Generalni 
direktor 

Izvršilni 
direktor 



Koristi za partnerje 
– dialog z državo glede zakonodaje, razpisov, ipd.; 

– predstavitev svojih virov in kompetenc ostalim partnerjem; 

– iskanje komplementarnih partnerjev; 

– dostop do testnih okolij, laboratorijev, podatkovnih baz; 

– pomoč pri iskanju virov financiranja razvoja (razpisi, zasebni 
investitorji); 

– pomoč pri internacionalizaciji (iskanje distribucijskih kanalov oz. 
strank). 

SRIP Pametna mesta in skupnosti 



SRIP PMiS - poslanstvo  

Namen SRIP je povezovanje deležnikov, predvsem 
raziskovalnih organizacij ter gospodarstva, da razvijemo 
produkte, ki bodo uspešni na globalnem trgu. 
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SRIP PMiS - vizija 

SRIP PMiS želi soustvariti podjetniško okolje, ki bo 
omogočilo razvoj podjetij, ki bodo na svojem področju 
globalni vodje. 
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SRIP PMiS - vrednote 

– sodelovanje 

 

– odličnost 
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SRIP PMiS - časovnica 
I. faza – do 10. aprila 2017 – priprava akcijskega načrta 

II. faza – do 2019 – izvajanje akcijskega načrta 

III. faza – do 2022 – revizija akcijskega načrta in nadaljne 
izvajanje 
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SRIP PMiS - časovnica 
 16.-23. 3. - volilni zbori po vertikalah in horizontalah 

 23. 3. – skupščina SRIP 

 do 4. 4. – spisani akcijski načrti po posameznih področjih 

 10. 4.  - oddan akcijski načrt 
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Akcijski načrt - vsebina 

1. Cilji in kazalniki uspešnosti SRIP 

2. Strategija razvoja SRIP na posameznem področju 

3. Načrt aktivnosti skupnega razvoja 

4. Načrt aktivnosti na področju internacionalizacije 

5. Načrt aktivnosti na področju razvoja človeških virov 

6. Aktivnosti na področjih razvoja skupnih storitev in spodbujanja podjetništva 

7. Konkretnost opredeljenih aktivnosti 

8. Izvedljivost 
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Strategija razvoja SRIP na posameznem 
področju 
- Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo 

prihajajočih tehnologij.  

- Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na 
konkurenco s popisom subjektov, ki delujejo na posameznem 
področju, opredelitvijo naložbenih sposobnosti in podobno. 
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