
	

	
	
	

	

Ljubljana,	21.	februar	2020	

	

Ministrstvo	za	gospodarski	razvoj	in	tehnologijo,		
minister	Zdravko	Počivalšek	

Ministrstvo	za	izobraževanje,	znanost	in	šport,		
minister	dr.	Jernej	Pikalo	

Služba	vlade	za	razvoj	in	evropsko	kohezijsko	politiko,		
ministrica	dr.	Angelika	Mlinar	

	
	

ZADEVA:	Predlog	za	razširitev	sofinanciranja	in	upravičenih	stroškov	za	delovanje	SRIP-ov	

	

Spoštovani!	

Po	 treh	 letih	 delovanja	 strateških	 razvojno	 inovacijskih	 partnerstev	 (SRIP-ov),	 ki	 predstavljajo	
implementacijo	slovenske	Strategije	pametne	specializacije	S4,	se	kažejo	prvi,	vendar	opazni	in	izjemno	
pozitivni	učinki	ukrepa.	Ob	vstopu	v	tretjo	fazo	izvajanja	operacije	SRIP-ov	vam	na	podlagi	dosedanjih	
izkušenj,	načrtov	za	nadaljnji	razvoj	in	na	podlagi	evalvacije	opravljene	v	letu	2019,	posredujemo	nekaj	
predlogov	za	dodatno	izboljšanje	in	resnično	pozitivno	nadaljevanje	delovanja	SRIP-ov.	

SRIP-i	 smo	 dosegli	 velike	 premike	 	 v	 povezovanju	 naših	 partnerjev	 znotraj	 posameznih	 SRIP-ov,	 s	
poudarkom	na	povezovanju	gospodarstva/podjetij	in	institucij	znanja	oz.	znanosti,		kot	tudi	med	SRIP-i,	
še	posebej	pomembno	je	povezovanje	SRIP-ov	v	mednarodnem	prostoru.	Učinki	SRIP-ov	se	kažejo	na	
mnogoterih	področjih,	od	razvoja	novih	poslovnih	modelov,	visokotehnoloških	izdelkov	in	storitev	ter	
prvih	 demo	 –	 pilotov,	 do	 pobud	 za	 skupne	 velike	 projekte	 partnerstev.	 V	 SRIP-ih	 podpiramo	 razvoj	
skupne	 strategije	 po	 področjih	 pametne	 specializacije,	 krepimo	 znanje	 in	 kompetence	 članov,	
podpiramo	mala	 in	srednja	podjetja	ter	startupe	povezujemo	z	velikimi	podjetji.	Prav	tako	so	člani	v	
SRIP-i	vzpostavili	verige	vrednosti	za	lažji	in	čim	bolj	učinkovit	preboj	na	globalni		trg.		

Koordinatorji	 SRIP-ov	 se	 usklajujemo	 v	 okviru	 delovne	 skupine	 koordinatorjev	 SRIP-ov	 in	 se	
dogovarjamo	za	skupne	aktivnosti.	Podobno	usklajeno	delovanje	potrebujemo	tudi	s	strani	ministrstev	
in	vladnih	služb,	kot	smo	že	večkrat	predlagali	 in	zahtevali.	Pogrešamo	odzive	na	naše	predloge.	Kot	
primer	navajamo		dokument	o	internacionalizaciji	SKUPNI	PREDLOG	VSEBIN	IN	UKREPOV	NA	PODROČJU	
INTERNACIONALIZACIJE	 STRATEŠKIH	 RAZVOJNO	 INOVACIJSKIH	 PARTNERSTEV,	 ki	 smo	 ga	 z	 vso	
zavzetostjo	dopolnili	in	poslali	na	SPIRIT	maja	2018.	Spomladi	2019		smo	imeli	delavnico	z	Deloittom	in	
intervjuje	še	konec	leta,	žal	pa	se	doslej	ni	na	tem	področju	prav	nič	spremenilo.	Svoje	delovanje	smo	
predstavljali	 odgovornim	 predstavnikom	 države,	 se	 borili	 z	 informacijskim	 sistemom	 in	 pretiranim	
administriranjem,	predvsem	pa	smo	iskali	dodatne	finančne	vire,	saj	je	naše	delovanje	sofinancirano	le	
50	%.	Zavedamo	se,	da	so	takšna	pravila	uporabe	kohezijskih	sredstev,	posluha	za	naše	predloge	po	
potrebnih	spremembah	in	iskanju	drugačnih	rešitev	pa	ni	bilo.	



	

	
	
	

	

Za	primerjavo	in	vzgled	ste	nam	dajali	industrijske	grozde	–	»clustre«	-	iz	Danske	in	drugih	razvitejših	
držav.	SRIP-i	smo	v	tem	času	navezali	stike	in	povezave	tudi	z	drugimi	grozdi	v	tujini	in	se	seznanili,	da	
so	bili	ti	grozdi,	vsaj	v	začetku,		financirani	100	%	s	strani	države	ali	lokalnih	skupnosti.	Šele	po	nekaj	letih	
se	 jim	 je	 financiranje	zmanjševalo,	osnovne	 funkcije	pa	 jim	še	vedno	v	celoti	 krije	država.	Države	se	
zavedajo	 pomena	 povezovanja,	 inoviranja,	 razvoja	 novih	 poslovnih	 modelov	 in	 storitev,	 saj	 se	 jim	
vlaganja	v	te	aktivnosti	mnogotero	vračajo	preko	dajatev	novo	nastalih	in	hitro	rastočih	podjetij.		V	stiku	
z	drugimi	grozdi	ugotavljamo,	da	v	Sloveniji	ni	razumevanja	za	to,	da	razvoj	podpornega	okolja	zahteva	
čas,	vztrajnost	in	dolgoročne	podporne	inštrumente,	ki	so	stabilni	in	motivacijski.	Obstaja	pa	velika	želja	
in	 iluzorna	predstava	da	naj	bi	SRIP-i	 zmogli	uspešno	 in	na	dolgi	 rok	povezati	grozde	 in	 inkubatorje,	
uveljavljena	 podjetja	 ter	 nove	 gospodarske	 družbe,	 vse	 aktivne	 na	mednarodnih	 trgih	 s	 prebojnimi	
rešitvami;	in	vse	to	s	komaj	50	%	sofinanciranjem	in	v	štirih	letih!	

Ker	po	treh	letih	delovanja	zelo	dobro	vemo,	kaj	do	sedaj	ni	bilo	ustrezno	urejeno,	tokrat	zahtevamo,	
da	 se	 poleg	 ustaljenega	 50	 %	 sofinanciranja	 aktivnosti	 za	 delovanje	 SRIP-ov,	 dodatno	 omogoči	
financiranje	najnujnejših	del	in	aktivnosti	znotraj	SRIP-ov	v	100	%	obsegu.	Da	bi	SRIP-i	lahko	ustrezno	
izpeljali	aktivnosti	je	neobhodno	potrebno:			

1.	 Financiranje	 2	 FTE	 za	 vsak	 SRIP	 100	%	 -	 oziroma	 plačano	 delovanje	minimalnega	 osebja	 za	 tako	
imenovani	hladni	pogon	SRIP-a.	

2.	 Financiranje	 opreme,	 ki	 jo	 potrebujemo	 za	 delovanje	 100	 %	 (komunikacijska	 oprema,	 skupna	
razvojna/merilna	oprema).	

3.	Sredstva	za	pripravo	velikih	projektov	100	%	(dokumentacija,	modeli,	investicijske	študije	za	projekte	
nad	100	mio	€),	

4.	Evalvacijo	delovanja	institucij,	odgovornih	za	izvedbo	SPS,	na	področjih,	potrebnih	za	uspešno	izvedbo	
strategij:	to	so	predvsem	ministrstva	MGRT,	MIZŠ,	MJU	in	SVRK	ter	SPIRIT	in	SID.	

5.	 Sodelovanje	 SRIP-ov	 pri	 predhodni	 pripravi	 in	 uskladitvi	 kriterijev	 in	 izhodišč	 javnih	 razpisov	 za	
področja	pametne	specializacije	z	razpisovalci	ter	možnost	nadzora	nad	umeščenost	projektov	ustrezne	
domene	S4	pri	postopkih	evalvacijskih	projektov.	

6.	 Koordinacijo	 Strategije	 pametne	 specializacije	 na	 nivoju	 kabineta	 Vlade	 z	 jasno	 določenimi	
zadolžitvami	in	nalogami	operativne	osebe.	

Prosimo,	 da	 vire	 za	 financiranje	 teh	 zahtev	 poiščete	 tam,	 kjer	 je	 mogoče,	 predvsem	 iz	 kohezijskih	
sredstev,	kar	bi	bilo	dobro	tudi	z	vidika	črpanja	 le	-	teh.	Dober	zgled	tega	 je	financiranje	DIH,	kjer	 je	
hladni	pogon	financiran	100	%.	Sicer		pa	razvoj	najbolj	udarnih	področij	slovenskega	gospodarstva,	kar	
naj	bi,	 skladno	s	Strategijo	pametne	specializacije,	predstavljali	 SRIP-i,	ne	smel	biti	odvisen	samo	od	
evropskih	sredstev,	kakor	tudi	ne	raziskovalna	dejavnost.	Za	osnove	bi	morali	poskrbeti	bolj	izdatno	tudi	
iz	nacionalnih	virov.		

Prijaznejša	shema	financiranja	SRIP-ov,	ki	se	jim	ne	bi	bilo	treba	stalno	ukvarjati	z	golim	preživetjem,	bi	
zagotovo	omogočila	več	in	boljše	rezultate.	Ker	so	dogodki	upravičen	strošek,	se	organizirajo	dogodki.	
Mreženje	je	dobro,	a	če	bi	se	v	SRIP-ih	lahko	ukvarjali		bolj	z	vsebinskimi/strokovnimi	zadevami,	bi	bil	



	

	
	
	

	

učinek	 mnogoteren.	 Prav	 tako	 bi	 skupna	 oprema	 bolj	 povezovala	 člane	 in	 verjetno	 preprečila	
podvajanje	nekaterih	razvojnih	aktivnosti	in	neustrezne	alokacije	finančnih	sredstev.	

Ponovno	poudarjamo,	da	v	Sloveniji	potrebujemo	velike	povezovalne	projekte,	manj	administriranja	in	
veliko	bolj	usklajeno	delovanje	državnih	institucij,	ki	bodo	iskale	rešitve	za	akterje,	ki	želijo	prispevati	k	
hitrejšemu	napredku.	Predvsem	pa	potrebujemo	dolgoročno	naravnane	ukrepe,	ki	zagotavljajo	stabilno	
okolje	za	strokovno	delovanje	inštitucij	povezovanja.	Potrebujemo	tudi	okolje,	v	katerem	se	bomo	vsi	
akterji,	 tako	SRIP-i	kot	ministrstva	 in	vladne	službe	zavedali,	da	smo	tukaj	 s	 skupnim	ciljem	povezati	
slovensko	gospodarstvo,	znanost	in	vladne	institucije	za	razvoj	Slovenije,	in	da	moramo	zato	delovati	
konstruktivno,	povezovalno	in	skupaj	iskati	najboljše	rešitve.	Inovativnost,	ki	jo	vsi	ves	čas	izpostavljamo,	
nekateri	tudi	živimo,	je	pa	tudi	veliko	takih,	ki	raje	ostajajo	v	coni	udobja.	Z	enakim	načinom	dela	kot	v	
preteklosti	pa	žal	ne	bomo	napredovali.	

Želimo,	 da	 ta	 dopis	 razumete	 kot	 iskreno	 željo	 po	 izboljšanju	 ukrepa,	 ki	 se	 je	 izkazal	 kot	 izjemno	
pozitiven.	 Za	 dosedanjo	 podporo	 se	 vsekakor	 zahvaljujemo,	 še	 bolj	 pa	 bomo	 cenili	 prihodnje	
konstruktivne	 razmisleke	 in	 pristope	 k	 iskanju	 še	 boljših	 rešitev	 za	 nadgradnjo	 sedanjega	 modela	
izvajanja	Strategije	pametne	specializacije	Slovenije.	Prostora	za	izboljšanje	je	veliko,	odprti	smo	za	vaše	
dodatne	pobude	 in	predloge,	vedno	pripravljeni	na	delo	 in	dialog	 in	 se	vnaprej	 zahvaljujemo	za	vaš	
odziv.	

	

Lep	pozdrav,	

Delovna	skupina	koordinatorjev	SRIP-ov	in	horizontale:	

	

dr.	Alenka	Rožaj	Brvar,	SRIP	Zdravje	-	Medicina		 	

Vesna	Nahtigal,	SRIP	MATPRO	 	 	 	

dr.	Dragica	Marinič,	SRIP	KG		 	 	

mag.	Matej	Gajzer,	SRIP	PsiDL		 	 	 	

Rudi	Panjtar,	SRIP	TOP	 	 	 	 	

dr.	Nevenka	Cukjati,	SRIP	PMiS	 	 	 	

dr.	Tatjana	Zagorc,	SRIP	Zdrava	hrana		 	 	

Dimitrij	Piciga,	SRIP		Turizem	 	 	 	

Tanja	Mohorič,	SRIP	ACS+	 	 	 	

Andreja		Lampe,	IKT	horizontalna	mreža		 	

	


