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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



• Strategija razvoja Slovenije 

– Državni razvojni program investicij - DRPI, 

– Partnerski sporazum, 

– Operativni program

– Strategija pametne specializacije - SPS

– Slovenska industrijska politika - SIP

Razvojno-strateški dokumenti Slovenije 2014-2020



• Štiri prioritetna področja:
- Konkurenčno gospodarstvo 
- Znanje in zaposlovanje
- Zeleno življenjsko okolje
- Vključujoča družba

• 50 % razvojnih sredstev za:

· raziskave, razvoj in inovacije, 
· zagon, rast in razvoj MSP,
· zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, krepitev znanja 
in kompetenc (mladi in starejši). 

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 



Za pametno rast:
(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; 

(2) povečanje dostopa do IKT ter njihove uporabe in kakovosti;

(3) povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij 

Za trajnostno rast:
(4) podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;

(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam;

(6) varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;

(7) spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v infrastrukturi;

Za vključujočo rast:
(8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;

(9) spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini;

(10) vlaganje v izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje,

(11) povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovite javne uprave.

11 tematskih ciljev EU 2020:



• Za ohranjanje in povečanje konkurenčnosti gospodarstva je potrebno 
okrepiti zdravo jedro, ki ga predstavlja industrija, kot generator inovacij, 
rasti in zaposlovanja.

• SIP postavlja prioritete razvoja industrije in gospodarstva za čas naslednje 
finančne perspektive 2014-2020. Sprejeta 6. februarja 2013.

• Vizija Slovenske industrijske politike je, da bo preko izboljšanja poslovnega 
okolja, podpore podjetništvu in inovacijam ter preko razvoja 
perspektivnih tehnoloških in industrijskih področij, ki odgovarjajo na 
družbene izzive, ustvarila pogoje za kontinuirano prestrukturiranje 
obstoječe industrije v energetsko, materialno, okoljsko in družbeno 
učinkovito industrijo znanja in inovativnosti za nova, trajnejša in 
kvalitetnejša delovna mesta ter večjo vpetost v mednarodne tokove 
poslovanja.«

Slovenska industrijska politika - SIP



• Industrija v širšem pomenu

• V ožjem pomenu: predelovalne dejavnosti, ki prispevajo 20% 
k skupni dodani vrednosti.

• Več kot četrtina storitvenih dejavnosti je neposredno vezanih 
na industrijo. 

• Vsakih 100 delavnih mest ustvarjenih v industriji, ustvari še 
od 60 do 200 novih delovnih mest v drugih dejavnostih.

• 80% vseh zasebnih vlaganj v RR odpade na industrijo. 

• Osrednji cilj: dvig dodane vrednosti na zaposlenega  na 80% 
povprečja EU do leta 2020. 

Slovenska industrijska politika - SIP



1. Izboljšanje poslovnega okolja

2. Krepitev podjetništva in inovacij – usmeritev podpore v 
nova inovativna in rastoča podjetja

3. Odgovor na družbene izzive – usmeritev podpore v 
perspektivna industrijska in tehnološka področja

4. Aktivnosti za dolgoročni razvoj industrije

CILJ: nadgradnja dosedanjih instrumentov in povečanje 
učinkovitosti (input / output)

SIP: 4 področja / 56 usmeritev



• Za oživitev gospodarstva in doseganje razvojnih ciljev horizontalni ukrepi ne 
bodo dovolj. Potrebno je poiskati nove vire za rast in razvoj gospodarstva, na 
osnovi koncepta pametne specializacije, ki upošteva dosedanja vlaganja, 
naravne danosti, znanje, in kompetence.

• Obstoječi gospodarski sektorji predstavljajo osnovo za pametno 
specializacijo. 

• Nove vire za rast predstavljajo predvsem odgovori na družbene izzive. 

• Primer: Okoljski izziv – okoljske tehnologije - rast globalnega trga okoljskih 
tehnologij je bila ne glede na krizo 2007-2010  11,8% na leto, obseg trga je 
znašal že 2000 mlrd EUR v letu 2011. Do leta 2025 naj bi se trg več kot 
podvojil.

• SIP na podlagi izzivov določa prednostna področja, v okviru katerih se bo 
spodbujal razvoj tehnologij in njihova uporaba v industrijskih sektorjih.

Odgovor na družbene izzive



* Vsa tehnološka področja in industrijski sektorji se med sabo prepletajo in ni jasne ločnice med 
njimi. Navedene tehnologije prav tako podpirajo tudi druge industrijske sektorje, zato so v okviru 
določenih tehnologij navedeni le ključni sektorji aplikacij.  Vir: MGRT

SIP: PREDNOSTNA PODROČJA GLEDE NA IZZIVE

Izziv Prednostna tehnološka področja* Ključni industrijski sektorji* 

Okoljsko - energetski izziv in 
smotrna uporaba naravnih 
virov 

Okoljske tehnologije (tehnologije za 
URE, vključno z varčno porabo 
energije, tehnologije za OVE…)

Energetika / »Smart« sistemi
Trajnostno gradbeništvo

Predelovalne dejavnosti (še 
posebno lesno-predelovalna 
industrija)

Kemijska in procesna industrija
Trajnostna mobilnost Tehnologije za trajnostno mobilnost Avtomobilska industrija 

Hrana, zdravje in staranje 
prebivalstva 

Biotehnologija ter druge tehnologije 
povezane z izzivom

Farmacevtska industrija

Živilsko-predelovalna industrija in 
trajnostna pridelava hrane

Trajnostni turizem

Potencial KET - Ključnih 
spodbujevalnih tehnologij 

Nanotehnologije, mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, 
biotehnologija, napredni materiali, 
napredne proizvodne in procesne 
tehnologije 

IKT
Elektroindustrija in elektronika 
Novi materiali

Kovinsko – predelovalna industrija, 
strojegradnja in orodjarstvo



1. tematski cilj: Raziskave, razvoj in inovacije

•Izkoristek kompetenc (znanja) in kapacitet (zmogljivosti),

•Upoštevanje  družbenih izzivov in tržnih trendov / priložnosti, 

•Krepitev celotne verige: znanje, kadri in trgi.

•Horizontalno in vertikalno povezovanje.

Strategija pametne specializacije





• Vsaka inovacija mora biti eko-inovacija (snovna učinkovitost).

• Vsaka inovacija mora biti družbena inovacija (prispevati k 
družbeni blaginji v povezavi z družbenimi izzivi).

• Ustvarjanje dodane vrednosti: od proizvoda /storitve na celostno 
rešitev  ključne netehnološke inovacije, sprememba poslovnih 
modelov

• Izziv: oblikovanje pravih instrumentov in kriterijev za dosego 
ciljev.

Usmeritve glede načel in instrumentov



Ne kako piha veter, ampak kako napnemo jadra, 

to je bistveno! 

Lothar J. Seiwert


